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 3من  1القسم 

 

 دعوة المناقصة

 

 

 المحتويات

 جدول األحداث -1
ي المناقصة ل نموذج تأكيد ا -2

 
اك ف  شتر

ي المناقصة خطوات -3
 
اك ف  االشتر
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 جدول األحداث -1
 

 التاريــــخ  الوقت
 

 الموضوع 

 الزيارة  الميدانية  -

14:00 12 /02/2020  
 االستفسارات الستالم موعد آخر

 

14:00 18/02/2020  
ي للزراعة والسالمة الغذائية فيه يقوم موعد أخر  بإرسال هيئة أبوظب 

 الستفساراتا عىل الردود
 

14:00 23 /02/2020  
 آخر موعد لتقديم العطاءات 

 

 

 

  األساسية : مستندات ال -2

لقيمة ا  
 

 المستند 

 غير مطلوب 
  Bid Bond / ضمان المناقصة 

 

ار باستمرارية الخدمات المطلوبة  خطة إدارة العمليات وخطة الستمرارية األعمال بما يضمن عدم اإلضر
ً
ي متضمنا

 العرض الفبر
 

 الرخصة التجارية سارية المفعول   
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ي المناقصة -2
ر
اك ف  نموذج تأكيد اشير
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 نموذج الرد عىل دعوة المناقصة

[ كة  ةيرجى طباعة النموذج عىل االوراق الرسمي المدعوةللشر ] 

 [التاري    خ] .……………………

ي   للزراعة والسالمة الغذائيةهيئة أبوظب 
يات  إدارة العقود والمشير

ي عش  
ر
، الطابق الثان  المببر الرئيسي

، اإلمارات العربية المتحدة ي  أبوظب 
ياتمدير إدارة   العقود والمشير

 
  رقم المناقصة

  الموضوع

 
 السادة الكرام،،

كتنا استالمنا لدعوة ومستندات المناقصة المؤرخة   ××××××تؤكد شر
ي بموعد اقصاه  -أ 

كتنا بالعرض المالي والفن 
 ××××××يرجى توقع رد شر

ي هذه المناقصة وذلك بسبب:  -ب
 يرجى التكرم بالعلم بعدم قدرتنا للمشاركة ف 

 
وطضيق   ي الشر

 
ي مستوف

 الوقت لتقديم عرض مالي وفن 

كات معي      عدم وضوح نطاق العمل/ نطاق العمل محدد لشر

 حجم العمل المطلوب كبت  / صغت   

ي توفت  هذا النوع من المواد/ األعمال/ الخدمات 
 
كتنا غت  راغبة ف  شر

امات حاليه    لدينا التر 

ي نطاق  
 
كتناالخدمة/ المادة المطلوبة ليست ف  أعمال شر

ي المدة المطلوبة 
 
 ال نستطيع استكمال األعمال ف

 (..................................................................... يرجى التحديدأسباب أخرى ) 

 
كة(نحن  ي المناقصة أعاله:  )ادخل اسم الش 

 نود تأكيد بيانات االتصال الخاصة بنا المتعلقة ف 
 

 : ..................................................................................... الهيئةرقم التسجيل مع 
كة: ................................................................................   اسم الشخص المخول من الشر

 : ي
ون  يد االلكتر  ................................................................................................... التى

 
: ........................................   اعتماد: ..........................................  ي

 المسىم الوظيف 
 

 ............................................... التاري    خ: 

ي يرج  ارسال نموذج الرد عىل دعوة المناقصة بعد 
ر
ون يد االلكير  تعبئته عىل  الي 

 shaikha.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE 

mailto:shaikha.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE
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ي المناقصة -3
ر
اك ف  خطوات االشير
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 المقدمة: 
ي لل راع                        ة والس                        المة الغذا ي                        ة – 1 ي العط                        ا ات الخاص                        ة ت هيئ                        ة أب                        وظنى

ي تل                        فر
 
رغ                        ب ف

ي 
ي مس               تندات تبالمناقص              ة لت               وفت  الخ              دمات ال               نر

 
ي الحص              ول عليه               ا كم               ا ه              و موض                 ف

 
رغ               ب ف

 المناقصة. 
لتس                          هيل وج                          را ات الحص                          ول ع                          ىل الخ                          دمات وتقي                          يم العط                          ا ات يج                          ب ع                          ىل  – 2

ي والع               رض المتن               اقص تق               ديم العط               ا ات ال
ي يج               ب أ  تت                من الع               رض الف               ن 

خاص               ة ب               ه وال               نر
 المالي للمناقصة. 

تك                و  جمي                ع الع                روض المقدم                ة م                ن المتن                اقص مل م                ة عن                د ترس                يه المناقص                ة علي                ه  – 3
ي أي من العطا ات المقدمة منه. يجري أي ت وال يحق له أ 

 
 غيت  ف

دا                    رة المالي                   ة  ع                   ىل المتناقص                   ي   الم                   دعوين له                   ذه المناقص                   ة والغ                   ت  مس                   جلي   ل                   دى – 4
التس                        جيل وتق                        ديم المس                        تندات المطلوب                        ة وذل                        ك بمراجع                        ة قس                        م  س                        جيل و تأهي                        ل 

كات  ي الشر
 
 .  278181102أو االتصال عىل  الهيئةف

: عىل المتناقصي   المتقدمي   للمناقصة عمل يجب  – 5 ي
 اآلنر

عتم               اد توقي               ع مص               دق م               ن كات               ب الع               دل للش               خص ال               ذي اتق               ديم وكال               ة م               ع تف               وي  و  –أ 
ي هذه المناقصة.  مسيمثله
 
 ف

ي  –ب 
 
التأك                      د م                      ن أ  كاف                      ة البيان                      ات الخاص                      ة به                      ذه المناقص                      ة أو المتن                      اقص محد                       ة ف

 . الهيئةسجالت 
 

 وثائق المناقصة: 
ع            ىل ل            م ي            نص  *تتك            و  المناقص            ة م            ن مجموع            ة م            ن المس            تندات كم            ا ه            و موض              أدن            اه م            ا 

 ذلك: خالف 

 
ً
 مل عىل : تدعوة المناقصة وتش -أوال
 .تأكيد استالم الدعوى  – 1
 المناقصة. تعليمات  – 2
ي المناقصة –أ 

 
اك ف وط االشتر   . شر

 . تاري    خ المناقصة –ب 
 . المرفقات الخاصة بالمناقصة –ج 
ي يجب المظاريف أنواع  – 3

 تقديمها: النر
ي  –أ 

 . العرض الفن 
 . العرض المالي  –ب 
 غت  مطلوب (. ( ضما  المناقصة األولية –ج 
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ً
وط التعاقد –ثانيا  ش 
 
ً
ي  –ثالثا

ر
 التعاقد: المستندات الواردة ف

  . نطاق العمل – 1
 عىل: ال ما  البنكي ويشتمل  – 2
 )غت  مطلوب (. ضما  المناقصة األولية –أ 
 التنفيذ. ضما  حسن  –ب 

: الشهادات  – 3  وهي
ي  –أ 

 . شهادة االستالم االبتدان 
ي  –ب 

 . شهادة االستالم النهان 
 . المسؤوليةشهادة وخال   –ج 
 الجداول و شمل :  – 4
 ة. جدول الكميات الغت  مسعر  –أ 
  . جدول األسعار  –ب 
 . جدول التواري    خ الر يسية –ج 
وع –د  ي لبد  وانتها  المشر

 . الجدول ال من 
وع –ذ  ي المشر

 
 . جدول بأسما  العاملي   ف

حة للعمل –ف    . جدول يبي   الخطة المقتر
وعمدرا  جدول بأسما   –ق   . المشر
 . من الباطن  م ودي الخدمةجدول بأسما   –ص 

 
ً
 وجدول األسعار :  ةجدول الكميات الغير مسعر  –رابعا

مل ع                ىل الج                داول التالي                ة تع                ىل المتناقص                ي   التأك                د م                ن أ  العط                ا ات المقدم                ة م                نهم  ش                
وطها :   لشر

ً
 وفقا
 مسعرة: جدول الكميات الغير  – 1

س               وف ي               تم التس               عت  واحتس               اب جمي               ع  أساس               هج               دول الكمي               ات ه               و الج               دول ال               ذي ع               ىل 
ي العق                       د وملحقات                      ه وال                       ذي 

 
االض                      افات أو االقتطاع                      ات ع                       ىل النح                      و المنص                       وص علي                      ه ف

 
ً
 وال يجوز ذكر أي سعر فيه .  لم ود الخدمةسيكو  مل ما

 جدول األسعار :  – 2
يتم التس               عت  واحتس               اب س                هج              دول األس               عار ه               و نف                 ج              دول الكمي               ات ال               ذي ع               ىل أساس              

ي العق                       د وملحقات                       ه 
 
جمي                       ع الض                       افات أو االقتطاع                       ات ع                       ىل النح                       و المنص                       وص علي                       ه ف

 
ً
يج                     ب أ   ش                     مل األس                     عار جمي                     ع التك                     اليف و  ، لم                      ود الخدم                     ةوال                     ذي س                     يكو  مل م                     ا

ي العق                د وتك                و  ه                ذه األس                عار  ابت                ة ومل م                ة 
 
الالزم                ة لتم                ام و نج                از الخ                دمات المطلوب                ة ف

    . العقد هذا طوال مدة 
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 *التعديل عىل دعوة المناقصة : 
ي لتق                   ديم العط                   ا ات يج                   وز  -

ي أي وق                   ت وقب                   ل الموع                   د النه                   ان 
 
التع                   ديل ع                   ىل أي  للهيئ                   ةف

ص               ة به               ذا التغي               ت  ع                ن م               ن بن               ود دع               وة المناقص               ة وي               تم وب                ال  جمي               ع الم               دعوين ول المناق
ي  عتى طريق ورسال التعديل 

ون  يد االلكتر  . التى
ي حال                   ة ع                   دم مق                   درة المتناقص                   ي   المتق                   دمي    -
 
ي ع                   ىل ف

القي                   ام بالتع                   ديالت الجدي                   دة ال                   نر
 ب              ذلك  ا عالمه               و  بكت              اب مس              بب الهيئ              ةتم              ت وذل              ك بس              بب ض              يق الوق              ت يج              ب مخاطب              ة 

ة استال  مالسماح له للهيئةلكي يتسن   ة جديدة أخرى. م بتمديد فتر  العطا ات ول فتر
 *إعداد وتقديم العطاءات : 

ي اس                     توفت جمي                     ع الشر                      وط المطلوب                     ة بالي                     د ول ودارة العق                      ود  – 1
تق                     دم العط                     ا ات ال                      نر

يات  ي لل راع                  ة والس                  المة الغذا ي                  ة -12الط                  ابق –والمش                  تر  الر ي ي                   – هيئ                  ة أب                  وظنى
)  المب                  ن 

 ( وتكو  هذه العطا ات مختومة بالشمع األحمر.  مدينة محمد بن زايد 
ي حال                 ة تق                 ديمها بلغ                 ة و العربيـــــــــــــــــةباللغـــــــــــــــــة تك                 و  العط                 ا ات المقدم                 ة له                 ذه المناقص                 ة  – 2

 
ف

ي وتؤخ                        ذ األوراق 
جم ق                        انون  جم                        ة ومعتم                        دة م                        ن م                        تر أخ                       رى يج                        ب أ  ترف                        ق أوراق متر

ها.  ي تفست 
 
جمة ف  المتر

ي حال                 خط                 أه يتحم                 ل المتن                 اقص  – 3
 
ت ول عن                 وا  مختل                 ف ع                 ن ال                 ذي العط                 ا ا هتقديم                  ةف

ي هذه المناقصة. 
 
 ذكر ف
 لن تقبل أي عطا ات وذا تم تقديمها بعد الموعد المحدد.  – 4
عط                     ا ات للموظ                     ف أ  يتأك                     د م                     ن حص                     وله ع                     ىل لاع                     ىل المتن                     اقص عن                     د  س                     ليمه  – 5

 تاري    خ ووقت التسليم.   ، يوجد بهويصال استالم للمناقصة
ص                 ة التجاري                 ة ونس                 خة م                 ن التوكي                 ل واعتم                 اد ع                 ىل المتن                 اقص ورف                 اق ص                 ورة م                 ن الرخ – 6

 التوقيع للشخص المفوض. 
المناقص               ة ورقمه               ا ع               ىل جمي               ع  س               ماو ,ذكر اس               م الشر               كة وعنوانه               ا بالكام               ل يج               ب أ  ي                 – 7

 العطا ات. 
 *شية الوثائق: 

جمي                ع الو                 ا ق الخاص                ة بالمناقص                ة تعت                تى شي                ة وال يح                ق للمتن                اقص أ  يكش                ف عنه                ا ألي 
م بالمس                ؤولية الكامل               ة  ع                ىل  المحافظ                ة علي               هويق                ع عنه                ا ش               خص أو جه                ة أخ                رى كم               ا يل                تر 

 من موظفيه.  ةشية أي
ً
 مستندات يطلع عليها أيا

 : *مدة العطاء 
 .  يوم 180ولغاية يجب أ  تكو  مدة العطا  سارية من تاري    خ  سليمه  - 1
ة ص                 الحية العط                 ا  األص                 ىلي يح                 ق  – 2

ي الظ                 روف االس                 تثنا ية وقب                 ل انته                 ا  ف                 تر
 
أ   للهيئ                 ةف
ة صالحية العطا . ت  طلب من مقدمي العطا ات تمديد فتر

ي حال              ة ترس               ية  الهيئ              ةتمدي              د ص              الحية ه               ذا ال               ما  ح              نر اس               تالم 
 
ض              ما  حس               ن التنفي              ذ ف

ة ال                   ما   ي حال                  ة الحاج                  ة ول تمدي                  د ف                  تر
 
 بإخط                  ار المتناقص                  ي    الهيئ                  ةق                  وم تالمناقص                  ة وف

 .         بذلك
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 *عقد االئتالف : 
ك                   ات أخ                  رى  المتناقص                  ي   يج                  ب ع                   ىل  - ي ا                    تالف م                  ع شر

 
ي ال                  دخول ف

 
الحص                   ول ال                   راغبي   ف

ع            ىل األق           ل م           ن ت           اري    خ وغ            الق  أس           بوعي   وذل           ك قب           ل  الهيئ           ةم            ن ع           ىل موافق           ة خطي           ة مس           بقة 
ي : عىل استالم العطا  وبعد أخذ الموافقة يجب أ  تت من العطا ات 

 اآلنر
كا  .  – 1  التوقيع عىل العطا ات يجب أ  يكو  من جميع الشر
ويج               ب أ  تك               و   ورف               اق نس               خة م               ن اتف               اق اال                تالف ال               ذي ت               م ب               ي   الشر               كا  جم               يعهم – 2

 
ً
ي ذلك الشأ  معتمدة ومو قة وفقا

 
 . لألصول المتبعة ف

: يجب أ  يت من اتفاق اال تالف  – 3  التالي
ي ه                 ذا  –أ 

 
تنفي                 ذ    ع                 ن بالتكاف                 ل والت                  امن  اال                  تالف مس                 ئولي   أ  يك                 و  جمي                 ع الشر                 كا  ف

ي الشر                كا  
ر
ي حال               ة خ               روج أح               د الشر               كا  م               ن ه               ذا اال                تالف يك               و  ب               اف

 
كاف               ة بن               ود العق               د وف

 التفاق. اهذا لي   عن تنفيذ جميع بنود ئو مس
ي تنفي                      ذ جمي                      ع األعم                       ال  –ب 

 
تحدي                      د اس                      م الشر                      يك ال                       ذي س                      يكو  التعام                      ل مع                       ه ف

ي العقد. 
 
 والخدمات المنصوص عليها ف

ي  –ج 
 
يك ف  . العقد تحديد نسبة عمل كل شر

 :  *االجتماعات
 س                 – 1

ً
وري                ا بتحدي                د موع                د لالجتم                اع بالمتناقص                ي   م                ن  الهيئ                ةقوم تحيثم                ا ك                ا  ذل                ك   

أج                  ل توض                  ي  المس                  ا ل الغ                  ت  واض                  حة والجاب                  ة ع                  ىل أس                  ئلتهم فيم                  ا يتعل                  ق بالمناقص                  ة 
 جتماع. محدد فيه موعد اال و وذلك بإرسال خطاب موجه وليهم 

ي                       د بمتن                       اقص ال                       ذي لدي                       ه أي  س                       ا الت ح                       ول المناقص                       ة أ  يرس                       ل أس                       ئلته لل – 2 التى
ي 
ون  يات وذل                ك قب                ل أس                بوع واح                د م                ن موع                د االجتم                اع ل                كي  لدارة العق                ود  االلك                تر

والمش                تر
ي االجتماع.  للهيئةيتسن  

 
 الجابة عىل تلك األسئلة ومناقشتها ف

ي تق                ديم  اتالجتماع                ه                ذه اع                دم ح                 ور أي متن                اقص ل – 3
 
 لع                دم تأهل                ه ف

ً
ل                ن يك                و  س                 با

 العطا ات. 
ي  الهيئة*حق 

ر
كة اختيار  ف  :  الش 

ي تق             دم أق             ل س             عر ب             ل يح             ق له              ةمل م              الهيئ             ةك             و  تال 
س             ية المناقص             ة ع             ىل الشر             كة ال             نر   ا بتر

ي 
عم                 ال موض                 وع العق                 د وال مناس                 بة لتق                 ديم الخ                 دمات واأل ال رى أنه                 ا ت                 اختي                 ار الشر                 كة ال                 نر

 بذكر سبب الرف . ت
ً
م أي ا  لتر 

 *إرجاع العطاءات : 
 
ً
ي حال              ة ع              دم ف              وز أي               للهيئ              ةجمي              ع العط              ا ات تك              و  ملك              ا

 
 وف

ً
م              ن المتناقص              ي   س              وف ي              تم  ا
كة للح ور ول مقر الهيئة لستالم أصل ال ما   . التواصل مع الشر

ي حاالت اإلحتيال: 
ر
 *اإلبالغ ف

ي  الهيئةيجب عىل المتناقصي   شعة وبال  الجهات المختصة داخل 
 
عن جميع حاالت الحتيال المعرفة ف

ي وذلك من خال ، الهيئةآلية البال  عن الحتيال المعتمدة ب
ون  يد اللكتر   Fraud@ADAFSA .AEل التى

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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 خدماتعقد 

 رقم *********************

 

ي 
 
ي بي   كل من :  2020يوم ........... الموافق ..../..../  أنه ف ي مدينة أبوظنى

 
  -تم االتفاق ف

 الطرف األول:   •

ي للزراعة والسالمة الغذائية  (الهيئة أو ) ويشار وليه فيما بعد بالطرف األول     هيئة أبوظب 

، هاتف:  – 52150: دولة االمارات العربية المتحدة، ص.ب : ا عنوانه ي ، فاك : 028181187أبوظنى

02-5886666  

ي التوقيع عىل هذا العقد السيد/ 
 
 . **************بصفته:   *************ويمثله ف

•  : ي
 الطرف الثان 

ي  *******************السادة / 
 (م ود الخدمة أو  )ويشار وليهم فيما بعد بالطرف الثان 

، هاتف:  *****عنوانه: دولة االمارات العربية المتحدة، ص.ب:  ي  ******** -، فاك : ******أبوظنى

ي التوقيع عىل هذا العقد 
 
  **********بصفته :    ******** :ويمثله ف

 ويشار وليهما مجتمعي   بالطرفي   ومنفردين بالطرف. 

ي : 
ي اتفقا عىل اآلنر

 وبعد أ  أقر الطرفا  عىل أهليتهما بالتعاقد والترصف القانون 

 تـــــمــــهـــيـــــد 

ي القيام 
 
ي مواصفات المناقصة الملحقة بهذا   **********حيث أ  الطرف األول يرغب ف

 
كما هو مبي   ف

ي  بهذه األعمال فقد 
وط الواردة أدناه  ولما كا  موضوع العقد يتطلب قيام الطرف الثان   للشر

ً
العقد ووفقا

ي ال
ي التعاقد قابل لذلك بما يتفق مع حسن النوايمعرض الطرف األول عىل الطرف الثان 

 
ا ورغبة الطرفي   ف

وط التالية :   وحسب الشر
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 المادة األوىل

 له ويقرأ ويفش معه. 
ً
 ال يتج أ من العقد ومتمما

ً
 يعتتى التمهيد أعاله ج  ا

 )) مستندات التعاقد (( -المادة الثانية 

ي القسم 
 
 ال يتج أ  4تعتتى الملحقات والمستندات الموضحه والمذكورة ف

ً
من العقد وتقرأ )المرفقات( ج  ا

 وتفش معها . 

ات والتعاريف (( -المادة الثالثة   )) التفسير

ي  شت  لصيغة المفرد صيغة الجمع والعك  صحي  كما  -أ 
  شمل الكلمات النر

ً
حيثما كا  ذلك مناسبا

 والعك  صحي . 
ً
ي  شت  لصيغة المذكر صيغة المؤنث أي ا

  شمل الكلمات النر

ي السياق بخالف ذلك: تحمل الكلمات والعبارات التالية ا  -ب
ي المحددة قرين كل منها ما لم يقتض 

 لمعان 

ي المهام  -
 
ات أو تعديالت ف "العقد : هذا العقد و يشمل المالحق المرفقة به بالضافة ول أي تغيت 

وطه وأحكامه.   لشر
ً
ي يتم وجرا ها وفقا

 المطلوبة بهذا العقد والنر

ي طرحها الطرف األول وتق -
 المناقصة: هي المناقصة النر

ً
ي ورست عليه وفقا

دم وليها الطرف الثان 

ام بتنفيذ جميع الخدمات واألعمال المدرجة بأوراقها.  ي ذلك الشأ  وتعهد باللتر 
 
 لإلجرا ات المتبعة ف

 "يوم عمل" : جميع أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت.  -

ي للطرف األول بموجب هذ -
ي يؤديها الطرف الثان 

 ا العقد. "الخدمات" : الخدمات والواجبات النر

"مدة العقد" : هي المدة المحددة لنجاز األعمال موضوع هذا العقد و شمل المدة الالزمة للمراجعة  -

رة عىل مدة العقد وتقاس بعدد أيام  والتدقيق من قبل الطرف األول بالضافة ول أي تمديدات متى

 الدوام الرسىمي للطرف األول. 

ي قد "قيمة العقد" : هي قيمة العقد المقبولة با -
لضافة ول أي زيادة أو نقص بسبب التعديالت النر

ي نتيجة ألي ظروف قد 
تطرأ عىل العقد من قبل الطرف األول وبعد موافقة خطية من الطرف الثان 

 تحدث. 
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سية مقابل تنفيذ الخدمات  - ي كتاب رسالة التر
 
"قيمة العقد المقبولة" : المبلغ الجمالي المذكور ف

 للعقد. 
ً
 المطلوبة وفقا

ي حسب ما يحدده العقد. "ال -
ي يدفعها الطرف األول للطرف الثان 

 دفعات" : المبالغ النر

، ويوافق عليه   - ي
حة ويكو  مسئول عنه الطرف الثان  "م ود الخدمة بالباطن" : أي م ود خدمة يقتر

 الطرف األول ألدا  أي ج   من الخدمات. 

 )) طبيعة العمل ((  -المادة الرابعة 

ي بأ
ية والمادية والقدرات والمعرفة الالزمة لتنفيذ كافة األعمال يتعهد الطرف الثان    لديه الموارد البشر

  *********والخدمات الخاصة 
ً
و شتمل وال تقترص عىل انجاز وتوريد كل ما يل م لتمام األعمال طبقا

ي أ  يباشر أدا  األعمال ال
ي مواصفات المناقصة موضوع هذا العقد وعىل الطرف الثان 

 
مطلوبة لما ورد ف

 للمواصفات والتصاميم الواردة بالو ا ق 
ً
وط الواردة بهذا العقد وطبقا  للشر

ً
بعد توقيع هذا العقد وفقا

 
ً
ي مراجعة هذه الو ا ق والمستندات ويعتتى مسئوال

والمستندات المرفقة مع العقد وعىل الطرف الثان 

 عنها كما لو كانت مقدمة منه. 

 )) مدة العقد (( -المادة الخامسة 

شاملة  **20/ **/ **حنر  **20/ **/ **تبدأ من تاري    خ   سنوات ****و  المدة الجمالية للعقد 

 جميع الخدمات المطلوبة . 

 )) قيمة العقد ((  -المادة السادسة 

ألف درهم  ********)) درهم  ******** سنوات ****لمدة و  القيمة الجمالية لهذا العقد  -1

ي 
ر
 ((  إماران

ً
((  ***********درهم )) *************وسنويا ي

ر
يدفعها ألف درهم إماران

ي مواصفات المناقصة والعرض 
 
ي مقابل تنفيذه كافة األعمال المدرجة ف

الطرف األول للطرف الثان 

 توريد كامل المواد والمعدات والمستل مات ومواد 
ً
ي و شمل قيمة العقد أي ا

المقدم من الطرف الثان 

حن والتأمي   عليها وأجور العاملي   ومصاريف تنقالتهم و تمام استهالكها ووسا ل النقل ونفقات الش

 للمواصفات المدرجة بأوراق المناقصة. 
ً
 كافة األعمال عىل أكمل وجه وفقا

ي باألسعار المتفق عليها طيلة مدة العقد وال يحق له المطالبة برفع األسعار مهما   -2
م الطرف الثان  يلتر 

 ل الطرف األول أي نفقات وضافية بخالف تلك األسعار.  كانت األسباب الداعية ول ذلك وال يتحم
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ي حالة وخالل  -3
 
يحق للطرف األول تأجيل الدفعة الشهرية أو وجرا  خصومات عليها أو عدم  فها  ف

وط العقد أو المناقصة.  ي بأي من شر
 الطرف الثان 

 
 )) الفواتير والدفعات ((  -المادة السابعة 

ي وفقا  لإلجر ات المتبعة  -1
ي يقوم بها الطرف الثان 

م الطرف األول بدفع قيمه األعمال النر ي يلتر 
 
 . الهيئةف

ي حسب األصول بتنفيذ  -2
وتقديم الخدمات مقابل دفع الطرف األول لقيمة العقد، يتعهد الطرف الثان 

ي هذا العقد والقيام بكافة األعمال واألمور األخر 
 
ي يمكن المبينة والمنصوص عليها ف

ورية والنر ى الرص 

وط واألحكام والنصوص   للشر
ً
ي األوقات وبالطريقة المتفق عليها ووفقا

 
 من هذا العقد ف

ً
فهمها ضمنا

 من أوراق المناقصة. 
ً
ي العقد أو أيا

 
 المت منة ف

ي  -3
ي هذا العقد هي التعوي  الكامل المستحق للطرف الثان 

 
سعر الخدمات واألعمال المنصوص عليها ف

ا ب والجمارك مقابل الخدم ات واألعمال وشاملة لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والرص 

 كا  
ً
ي تفرضها الدولة واألتعاب وفروق أسعار  ف العمالت األجن ية أو أية أعبا  أخرى أيا

والرسوم النر

ي  وحده. 
 نوعها يتحملها الطرف الثان 

 األسعار محددة و  ابتة وغت  قابلة للزيادة بأي طريقة خالل مدة التعاقد.  -4

وط واألحكام المنصوص  -5  للشر
ً
ي ما لم يقم بإصدار كفالة حسن األدا  وفقا

ال يتم دفع أي مبلغ للطرف الثان 

 عليها ويتم  سليمها ول الطرف األول. 

وكشوف النجاز المعتمدة لدارة المالية  يوما من تاري    خ تقديم الفواتت   30يتم سداد الدفعات خالل  -6

 لدى الطرف األول. 

اض عىل أية فاتورة  -7 ي االعتر
 
ال يجب تفست  أية دفعات  يسددها  الطرف األول عىل أنها تنازل عن حقه  ف

ي رف  أية فاتورة لم يقم م ود الخدمة  بتسليمها خالل مدة ) للهيئةتم سدادها و 
 
( ستة أشهر 6الحق ف

عمل معي   أو من تاري    خ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة  من تاري    خ ونجاز 

ي هذه الحالة يحق 
( ستة 6رف  استالم هذه الفاتورة وذا تم تقديمها بعد ) للهيئة"فاتورة معدلة" فف 

اض عىل الفاتورة األصلية أو الفاتورة المعدلة.   أشهر من تاري    خ االعتر

ي تقديم الفواتت  األصلية معلمة برقم هذا العقد.  -8
 يتعي   عىل الطرف الثان 

 

 )) كفالة حسن األداء ((  -المادة الثامنة 

ي بتسليم  -1
م الطرف الثان  وطة بقيمة   الهيئةيلتر  % من وجمالي 10كفالة حسن األدا  المرصفية غت  مشر

ي يجب 
ي الدولة وبالصيغة المعتمدة أقيمة العقد عىل نفقته والنر

 
  تكو  صادرة من مرصف معتمد ف
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 من15خالل ) الهيئةلدى 
ً
سية تاري    خ ( خمسة عشر يوما ، عىل أ  تبفر التوقيع عىل خطاب التر

 المفعول لحي   وصدار شهادة معتمدة من الطرف األول. سارية الكفالة صالحة و 

ي ل ا ضماناألدا  كفالة حسن   تعتتى  -2
اماته   تنفيذ الطرف الثان  هذا العقد برصف  المنصوص عليها التر 

 النظر عن أية تعديالت أو مهل وضافية قد يتم االتفاق عليها. 

ي حالة  -3
 
ي بزيادة قيمة الكفالة وذا زادت األعمال الم افة للعقد وكذلك استكمالها ف

م الطرف الثان  يلتر 
 النقصا  ألي سبب. 

ي  أو ونذار أو اتخاذ أي وجرا اتيحق للطرف األول مصادرة قيمة الكفالة دو  تنبيه  -4
 
ق ا ية وذلك ف

ي بتنفيذ األعمال المتفق عليها. 
ام الطرف الثان   حال عدم التر 

 

ر والتعويضات (( -المادة التاسعة   )) التأمير

ي  -1
ي مسئوال وحده عن سالمة عماله أو موظف 

أو الجمهور وعن كل ما يصيبهم  الهيئةيكو  الطرف الثان 
ار مادية  ار تلحق بأي شخص أو أي أ   م بالتعوي  عن أي أ   أ نا  تنفيذ األعمال أو بس بها، ويلتر 
ي هذا العقد. 

 
تب عىل تنفيذ األعمال المتفق عليها ف ي قد تتر

 تصيب أي ممتلكات مهما كا  نوعها والنر
 عن جميع المطالبات و   -2

ً
ي مسئوال

 كا  يكو  الطرف الثان 
ً
الدعاوى والتعوي ات والنفقات والرسوم أيا

ي يكو  لها عالقة بتنفيذ األعمال وكذلك عن أية أخطا  يرتكبها أحد عماله أو أحد م ودو 
نوعها والنر

 . الهيئةالخدمة من الباطن أو أحد عمالهم، وأ  يقدم بوالص التأمي   الدالة عىل ذلك لصال  
ي بأ  يقوم بالتأم -3

م الطرف الثان   يلتر 
ً
ي   عىل عماله ، وأ  يقدم بوالص التأمي   الدالة عىل ذلك، طبقا

 . ي ي ومارة أبوظنى
 
 للوا   والنظم المعمول بها ف

 عىل نفقته الخاصة وذلك قبل بد  األعمال وتغطي كافة  -4
ي و ا ق )بوالص( التأمي  

يقدم الطرف الثان 
: األعمال و شمل المواد والب ا ع والمعدات والعمال و شتمل عىل س يل ا ي

 لمثال ال الحرص االنر
ي وموظفيه العاملي   بموجب هذا العقد.  -

 تأمي   عىل عمال الطرف الثان 
ي وممتلكات الطرف األول.  -

 من موظف 
ً
ار أليا  تأمي   ضد األ  

تب عىل تنفيذ هذا العقد.  -  تأمي   ضد أي خطر يتر
ة ال ما  ويتع  و ا ق التأمي   سارية المفعول طيلة مدة تنفيذ هذا العقد وفتر

ي تبفر
هد الطرف الثان 

ة التنفيذ أو ال ما .  ي حال أي تمديد لفتر
 
 بتمديد صالحيتها ف

 يجب أ  تكو  جميع الخدمات المقدمة عىل مسؤولية م ود الخدمة.   -5
ي بإخطار  -6

م الطرف الثان  ي جميع األحوال خالل يومي عمل من تاري    خ  الهيئةيلتر 
 
بأشع وقت ممكن وف
ضد الغت  وعىل م ود الخدمة كذلك أ   للهيئةوقوع أي حادث يحتمل أ  يؤدي ول مطالبة تأمينية 

 (( من تاري    خ وقوع  15خالل مدة  الهيئةيقدم جميع أوراق المطالبة التأمينية ول 
ً
)) خمسة عشر يوما

 الحادث . 
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ة المادة ا  )) غرامات التأخير (( -لعاش 

وط والمواصفات والمواعيد  -1 ي بانجاز جميع العمال الواردة بالعقد طبقا للشر
م الطرف الثان  يلتر 

ي  % من10يزيد عن المحددة به، وتطبق عليه الغرامات المذكورة أدناه وبما ال 
 
قيمة العقد وذلك ف
ي انجاز األعمال

 
ي بد  األعمال أو وجود قصور ف

 
ي حال تأخره ف

 
 حال الخالل ب نود هذا التعاقد أو ف

 وتكو  هذه النسبة مقسمة عىل النحو التالي : 

ي غرامة قدرها -
ي انجازها/توريدها 1تطبق عىل الطرف الثان 

 
ي تأخر ف

% من قيمه األعمال/المواد النر
من  % بعد ذلك عن كل أسبوع أو ج  2األول أو عما دونه  م ت داد الغرامة ول  وذلك عن األسبوع

ي انجازها/توريدها بعد انق ا  مهلة التمديد. 
 
ي يكو  قد تأخر ف

 قيمه األعمال/المواد النر
ر -2  .تطبق الغرامة دو  الحاجة ول ونذار أو أيه وجرا ات ق ا ية أو و بات لوقوع الرص 

ي  -3
ي حال التقصت  أو الخالل ب نود العقد أو عدم و  غرامة التأخت  ال تعف 

 
اماته ف ي من التر 

 الطرف الثان 
اماته.   تنفيذه اللتر 

ي وتمام األعمال الغت  منفذه من العقد ول طرف آخر ويتحمل الطرف  -4
 
يحق للطرف األول أ  يعهد ف

ي األسعار بحيث يتم سدادها من مستحقاته
 
ي تكاليف هذه األعمال والفروقات ف

  .الثان 

ي كل عطل  -5
مع مراعاة األحكام المتعلقة بالغرامات المنصوص عليها بهذا العقد، يتحمل الطرف الثان 

ر يلحق بمصال  الطرف األول أو مصال  من هم ضمن نطاق األعمال وذلك نتيجة الخالل  أو   
ي هذا العقد، وال يحق له المطالبة بأي تعوي  نتيجة استعمال ا

 
وط الواردة ف لطرف باألحكام و الشر

وط وأحكام هذا العقد.  تبة له بموجب شر  األول لجميع أو بع  حقوقه القانونية المتر

ي باألعمال المكلف بها بموجب هذا العقد أ   -6
ام الطرف الثان  ي حالة عدم التر 

 
للطرف األول الحق ف

 
ً
كة أو مؤسسة أخرى بالعمل والرجوع عىل من كا  قا ما ا  بالعمل بفروق األسعار سو  يقوم بتكليف شر

من أي مستحقات لدى الطرف األول أو لدى جهة حكومية أخرى ودو  الحاجة ول تنبيه أو ونذار أو 
 اتخاذ أي وجرا ات ق ا ية. 

م تال   -7 .  الهيئةلتر   بالجابة عىل أية استفسارات بشأ  فرض غرامة التأخت 

ي أو قد تأ   للهيئةيحق  -8
 ستحق له ودو  خصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة للطرف الثان 

ي أ   للهيئةالرجوع وليه و 
 
 صادر الكفالة المرصفية المقدمة من م ود الخدمة. تالحق ف

 
 )) القوة القاهرة ((  -المادة الحادية عش  

 بصورة مؤقتة ونتيجة لقوة قاهرة عىل تنفيذ   -1
ً
 أو ج  يا

ً
ي أي وقت غت  قادر كليا

 
وذا  صار أحد الطرفي   ف
اماته بموجب العقد ف  بحالة القوة القاهرة التر 

ً
 خطيا
ً
ي هذه الحالة يتم من  الطرف اآلخر وشعارا

ف 
خالل سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهرة بوجود تلك الحالة، فعند ذ يتم 
اماته نتيجة القوة القاهرة، وعىل ذلك  ي غت  قادر عىل تنفيذ التر 

امات ذلك الطرف طالما بفر تعليق التر 
ي غ و  سبعة أيام من تاري    خ علمه بانتها ها. الطرف 

 
 وشعار الطرف اآلخر بانتها  حالة القوة القاهرة ف
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ي هذا العقد يشمل الظروف غت  المتوقعة والخارجة عن  -2
 
و  مصطل  القوة القاهرة المستخدم ف

 الالزمة. سيطرة الطرف الذي يواجهها وعن قدرته عىل التغلب عليها أو التنبؤ بما فيها لو بذل العناية 

ي حالة وجود ن اع حولها عىل الطرف الذي يدعي بها.  -3
 
 يقع عب  و بات وجود القوة القاهرة ف

 
ة   )) التعديل والتنازل ((  -المادة الثانية عش 

ي هذا العقد وال فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه  -1
 
ط أو بند ف ي  تعديل أي فقرة أو شر

ال يجوز للطرف الثان 
 الطرفا  حسب األصول والج

ً
ي ذلك الشأ  ويعتتى التعديل المنفذ بهذه الطريقة ج  ا

 
را ات المتبعة ف

 ال يتج أ من هذا العقد. 
وط وأحكام هذا العقد وأ  ال يقوم بتنفيذ أية  -2 م بشكل كامل بجميع شر ي أ  يلتر 

عىل الطرف الثان 
 بتوقيع أمر التعديل من كال الطرفي   حسب 

ً
 األصول. تعديالت عليه حنر يتم وجازة ذلك رسميا

كة او مؤسسة أخرى بطريقة  -3 ي التنازل عن هذا العقد ألي جهة أو شخص أو شر
ال يجوز للطرف الثان 

ي تنفيذ األعمال موضوع العقد دو  أخذ موافقة 
 
اك م ودو الخدمة الباطن ف ة أو وشر ة أو غت  مباشر مباشر

ي من م
ي الطرف الثان 

سئوليته عن أعمال كتابية مسبقة من الطرف األول، وهذه الموافقة ال تعف 
 .الطرف المتنازل وليه

 )) أحكام عامة (( -المادة الثالثة عش  

 الرخص والتصاريــــح .1
ي بأ  يقوم وعىل حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص واألذو  الالزمة لتنفيذ األعمال 

يتعهد الطرف الثان 

ها من الرخص الالزمة لألعمال، كما يتعهد بإتباع جميع لوا   ونظم  ي وغت 
طة والدفاع المدن  البلدية والشر

ي هذا الشأ  
 
 وحده عن كل مخالفة للقواني   واللوا   والنظم المعمول بها ف

ً
والجهات المعنية ويكو  مسئوال

ي تصدر من عماله
ر أو موظفيه أو النر  . أ نا  العمل، وعليه اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع حصول أي   

اف عىل األعمال .2  اإلش 
اف ممثل من الطرف األول، وعليه أ  يقدم له تقارير مفصلة عن يتعهد الطرف ا ي بأ  يعمل تحت وشر
لثان 

ي التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضو ية تبي   بوضوح تقدم 
 
ي يتبعها ف

ست  األعمال والطرق النر

ي يحددها الطرف األول. 
ي الوقت وبالكيفية النر

 
 ست  العمل وذلك ف

ي تنف
ي بتقديم عينات وعىل الطرف الثان 

يذ جميع توجيهات الطرف األول وتعليماته، كما يتعهد الطرف الثان 

م  ي ينوي استعمالها ول الطرف األول العتمادها قبل توريدها واستعمالها كما يلتر 
من المواد والمعدات النر

ي يطلبها الطرف األول للتأكد من سالمة األعمال ومطابقة المواد ال
مستعملة بإجرا  االختبارات النر

وط الخاصة بالطباعة.   للمواصفات والشر
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 نوعية المواد والمواصفات  .3
ي يقوم بها عىل حسابه 

ي بإح ار جميع ما يل م من أدوات ومعدات متعلقة باألعمال النر
يتعهد الطرف الثان 

وط والمواصفات الخاصة بتلك   للشر
ً
 وطبقا

ً
الخاص عىل أ  تكو  من أجود األنواع المستخدمة حديثا

هم مما يتطلبه حسن ست  العمل وذلك عىل األع مال، كما يتعهد باستخدام عدد كاٍف من العمال الفنيي   وغت 

م بالوفا  بقيمة ما يستهلك من ما  وكهربا  لتنفيذ األعمال.   نفقته الخاصة وتحت مسئوليته ، كما يلتر 

 )) ممثلو األطراف (( -المادة الرابعة عش  

ي قبل البد   -1
م الطرف الثان   يقبل به الطرف تنفيذ بيلتر 

ً
 كفؤا
ً
عي   ممثال

األعمال بموجب هذا العقد أ  ي 
ي جميع األوقات فيما يتعلق بالعقد و  هوينوب عن هاألول ليمثل

 
ي بإخطار يف

م الطرف الثان   الهيئةلتر 
 
ً
 ونهارا
ً
ي يمكن من خاللها االتصال بهذا الممثل ليال

 بعنوا  وأرقام الهواتف النر
ً
وكذلك  خطيا

 .  صالحياته
ي  -2

خطية من الطرف بعد الحصول عىل موافقة وال  هصالحياتتغيت  أو ال يجوز تغيت  ممثل الطرف الثان 
 .  األول عىل ذلك التغيت 

ي  -3
ي أي وقت أ  ممثل الطرف الثان 

 
ي حكمه غت  متعاو  أو غت  كفؤ أو أوذا اعتتى الطرف األول ف

 
و من ف
ي استبعاد ذلك الشخص عىل نفقته مهمل، أو ألي سبب معقول آخر، يتعي   عىل الطرف الث
ان 

 باستبداله  الهيئةالخاصة حال استالم وشعار خطي من 
ً
يطلب فيه ذلك االستبعاد والقيام فورا

 بشخص آخر مناسب يقبل به الطرف األول. 
 ( كممثل عنه لمتابعة تنفيذ هذا العقد. **********إدارة يعي   الطرف األول ) -4
 

 العقد (()) إنهاء  -المادة الخامسة عش  

  .أ 
ً
ي وذلك بموجب وخطار بكتاب  يحق للطرف األول أ  يسحب العمل ج  يا أو كليا

من الطرف الثان 
رسىمي يرسله الطرف األول وليه عىل عنوانه الموض  بهذا العقد ودو  حاجة ول تنبيه أو ونذار أو 

ي أي حال من األحوال التالية )عىل س يل المثال ال الحرص(: 
 
 -االلتجا  للق ا  ف

ي ست  العمل لدرجة يرى معها الطرف  .1
 
ي البد  بتنفيذ العمل أو ظهر تباطؤ ف

 
ي ف
وذا تأخر الطرف الثان 

ي الوقت المحدد. 
 
 األول أنه ال يمكن ونجازه ف

ة أيام عمل متواصلة دو  سبب يقبله الطرف  .2  لمدة تزيد عىل عشر
ً
ي العمل كليا

وذا أوقف الطرف الثان 
 األول. 

ي من  .3
العمل أو تركه أو لم يقم بإنجازه حسب هذا االتفاق فإنه يدفع قيمة وذا انسحب الطرف الثان 

% من قيمة العقد 10ونجاز الخدمات موضوع العقد لم ود الخدمة اآلخر وأ  يقوم بدفع ما قيمته 
 للطرف األول كمصاريف ودارية . 

ام من  .4 وط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأي التر  ي بأي من شر
اماته المقررة وذا أخل الطرف الثان  التر 

 عىل األكتر من تاري    خ ونذار 
ً
فيه ولم يقم بإصالح أ ر ذلك الهمال أو الخالل خالل خمسة عشر يوما

 الطرف األول له. 
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ي معاملته مع الطرف األول.  .5
 
ي الغش أو التالعب ف

 وذا استعمل الطرف الثان 
ي تقديمها ألح .6

 
ع ف ة أو شر ي رشوة  يحة أو مستتر

ي وذا قدم الطرف الثان 
ممن لهم عالقة  الهيئةد موظف 

بهذا العقد أو أحد معاونيه، وكذلك وذا عرض عىل أي من هؤال  أو منحهم أو وافق عىل وعطا هم أية 
ار  عمل  هبات أو مكافآت أو هدايا منر كا  ذلك بقصد وغرا هم عىل عمل أو امتناع عن سيسبب و  

 بالطرف األول. 
7.  

ً
ي أو ارتكب عمال

ي حالة التصفية.  وذا أفل  الطرف الثان 
 
 يؤدي ول وفالسة، وكذلك ف

ر مقبول  .8 ي تنفيذ التعليمات الصادرة وليه من الطرف األول دو  متى
وذا رف  أو تجاهل الطرف الثان 

ي حينه. 
 
 يقدمه ف

ي هذه  .ب
 
 أو كليا بناً  عىل تقديره المطلق ألي سبب. وف

ً
ي ونها  هذا العقد ج  يا

 
للطرف األول الحق ف
ي قام بها حنر الحالة، يجب عىل الط

ي مستحقاته مقابل األعمال النر
رف األول أ  يدفع للطرف الثان 

ي للعقد موعد 
 .   النها  الكىلي أو الج ن 

 
 )) تعارض المصالح (( -المادة السادسة عش  

 مع مصال   ةأيب القيام كل طرف عناية واهتمام معقولي   للحيلولة دو يبذل  
ً
أفعال قد ينتج عنها تعارضا

 بمصال  الطرف 
ً
ارا  أو و  

ً
م كل طرف بعدم القيام بأي عمل من شأنه أ  يحدث تعارضا الطرف اآلخر ويلتر 

 اآلخر. 

 )) الخصوصية والشية ((  -المادة السابعة عش  

ي ب -1
ا يتصل بهذا العقد   كافة المستندات والمعلومات المقدمة من الطرف األول بمأيقر الطرف الثان 

ستعامل كمعلومات شية ولن يتم الكشف عنها ول أي شخص أو جهة أخرى وال بموافقة خطية 
 مسبقة من الطرف األول. 

 من  -2
ً
ي بالمسئولية الكاملة عن المحافظة عىل شية أي مستندات يطلع عليها أيا

م الطرف الثان  يلتر 
 عن ضياع أو فقدا  أي أ

ً
وراق أو مستندات أو أدوات أ نا  تأدية موظفيه ويكو  كذلك مسئوال

 موظفيه لعملهم. 

 )) المعاينة واالختبار ((  -المادة الثامنة عش  

ي ب -1
م الطرف الثان  من والفحص واالختبار  معاينةقابلة للو  معدة المواد الموردةتكو  جميع   أيلتر 

ي أ  يسم  أو يوفر جل ذلك أمن . الهيئةقبل 
معاينة وفحص واختبار المواد  للهيئةعىل الطرف الثان 

ي يتم فيها  المواقعول جميع 
ي قبول ا بحقه الهيئةحتفظ ت، و تجهت   المواد النر

 
المواد كلها أو بع ها  ف

وط هذا العقد  ي حالة عدم مطابقتها للمواصفات أو مخالفة شر
 
 . أو رف ها ف

 أو تنازله ج   بذلكأو عدم قيامه  المعاينة واالختبار والفحصب الهيئةال يعتتى قيام  -2
ً
   يا أو كليا

ً
قبوال

اماته بالتقيد بأحكام هذا العقد.  الهيئةمن  ي من التر 
 أو وبراً  للطرف الثان 
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 ، أ  أيالمعاينة واالختبار والفحص، بعد وجرا  للهيئةوذا تبي    -3
ً
م المواصفات،  ال تطابق المواد من  ا يلتر 

 فور  م ود الخدمة 
ً
ال يمن  الطرف و  ،وعىل نفقته الخاصة حسب األحوال ستبدالاال صالح أو ال ب ا

ي أي مهلة وضافية
  الثان 

ً
 لتنفيذ مثل ذلك الصالح أو االستبدال.  لمدة العقد  أو تمديدا

ي  لم يقموذا  -4
ي  المواد إصالح أو استبدال بالطرف الثان 

ت غت  مقبولة من قبل النر ، يحق الهيئةاعتتى

ي هذه الحالة وصالح أو تكليف أي طرف للهيئة
 
ستبدال عىل نفقة الطرف اال صالح أو ال القيام ب آخر  ف

ي 
 . الثان 

ام بأحكام هذا العقد أو بأي قانو  مطبق فحص  -5 مأو الكشف عليها  المواد وذا تطلب االلتر  الطرف  يلتر 

ي أ  يشعر 
ي وقت معقول باستعداد الهيئةالثان 

 
ح ور جهة  تطلب ذلكو ذا  ،للفحص أو الكشف هف

يتحمل م ود الخدمة كافة التكاليف و  ،لتاري    خ المحدد اب الهيئة وخطار  فيتعي   عليه  الهيئةأخرى غت  

 والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. 

بتعيي   طرف  الث للقيام بالكشف فيتوجب عىل م ود الخدمة أ  يقوم بالتنسيق  الهيئة توذا قام -6

ي يعامل بها ممثىلي 
المفوضي    الهيئةمع ذلك الطرف وأ  يعامل ممثليه المفوضي   بنف  الطريقة النر

 ألحكام هذا العقد وأ  يتحمل م ود الخدمة كافة المصاريف  المواد لغايات الكشف وفحص 
ً
وفقا

 عمالهم. الناتجة عن أ

 )) الضمان ((  -المادة التاسعة عش  

ي فئتها  -1
 
 ومن أف ل نوعية ف

ً
ي أ  كافة المعدات والمواد وكل ج   منها سيكو  جديدا

ي من الطرف الثان 

 وصالحة لالستخدامات المعدة لها. 

 أل -2
ً
ي يتم أدا ها بموجب هذا العقد ستكو  وفقا

ي أ  كافة األعمال والخدمات النر
ف ل ي من الطرف الثان 

 .
ً
ي يتم استخدامها دوليا

 الممارسات والمهارات النر

ي أ  -3
 تتوافق مع أحكام هذا العقد.  كافة المواد والمعدات  ي من الطرف الثان 

ي تنفيذ هذا العقد غت  خاضعة ألي رهن  -4
 
ي أ  كافة المواد والمعدات المستخدمة ف

ي من الطرف الثان 

تكو  ناشئة عن تصميمها أو عن المواد المستخدمة أو مطالبات أو حجوزات وخالية من أية عيوب قد 

 . من الباطنعتها أو عن أي فعل أو وهمال من قبل م ود الخدمة أو م ودي الخدمة افيها أو عن صن

ي  الهيئةقوم ت -5
 
ي بأي عيوب تظهر ف

منحه فرصة توس األعمالبأشع وقت ممكن بإخطار الطرف الثان 

ي بتصحي  و صالح أو  للهيئةيحق كما   معقولة لفحص تلك العيوب و صالحها. 
توجيه الطرف الثان 

ي القيام بذلك بشعة يحق 
 
ي ف
القيام بذلك عىل  للهيئةاستبدال األشيا  المعيبة، و ذا أخفق الطرف الثان 

 . ي
 نفقة الطرف الثان 
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ي بتصحي  التصميم أو بالصالح أو االستبدال سيكو  دو  أي تكلفة وضافية عىل   -6
و  قيام الطرف الثان 

ي عىل م ود الخدمة تعوي  هيئةال
عن أية تكاليف أو مصاريف قد يتحملها  بسبب  الهيئة. كما ينبغ 

 وزالة العيوب و عادة تجهت   الخدمات أو أي ج   منها. 

ي يمنحها  -7
ي هذا العقد أولوية ال تقل عن تلك النر

 
ي يقوم بها ف

ي من الطرف األول أ  يعطي األعمال النر

ي 
 
ذات الوقت وأنه سوف يوظف كافة طاقاته وطاقات مستخدميه وم ودي ألية أعمال أخرى ينفذها ف

اماته التعاقدية عىل  الخدمة الفرعيي   للتغلب عىل أي تأخت  محتمل أو عوا ق وبشكل ي من تنفيذ التر 

 أكمل وجه. 

                                   

ين   )) وقف العمل ((  -المادة العش 

ي أي وقت أ   للهيئةيحق 
 
 وعىل الطرف تف

ً
 أو ج  يا

ً
ي بوقف أعماله المتعلقة بهذا العقد كليا

طالب الطرف الثان 

 لذلك. 
ً
ي توقيف العمل تبعا

 الثان 

ين   )) مزودو الخدمة من الباطن (( -المادة الواحدة والعش 

م -1 ي  يلتر 
وأي م ودي  من الباطنتقديم قا مة بأسما  وعناوين كافة م ودي الخدمة بالطرف الثان 

ي خرين يعملو  معه خدمات آ
 
 تنفيذ هذا العقد.  ف

ي يؤديها م ودو الخدمات  -2
ي مسئوال بشكل كامل عن كافة األعمال والخدمات النر

يكو  الطرف الثان 
ي ي ودونه بها وعن كل عمل أو امتناع عن عمل من جانب م ودي  من الباطن

والمواد والمعدات النر
.  من الباطنالخدمة    واألشخاص سوا  الموظفو  بشكل مباشر أو غت  مباشر

 من الم ودين من  الهيئةيجب الحصول عىل موافقة كتابية من  -3
ً
ي من أيا

قبل تعاقد الطرف الثان 
 الباطن. 

ين  ي (( -المادة الثانية والعش 
ر
 )) استقاللية الطرف الثان

ي لهذا العقد، يتعي   
 ال يحقو  الهيئةعن  أ  يترصف كم ود مستقل ولي  وكيال  عليهأ نا  تنفيذ الطرف الثان 

ام من أي نوعتقديم  له  أي وجرا . ب أمام الغت   ا يل مه وال أ  الهيئةنيابة عن  كا   أي وقرار أو تعهد أو التر 

ين   )) كامل العقد ((  -المادة الثالثة والعش 

وط واألحكام المتفق عليها يشكل هذا العقد كامل االتفاق بي   الطرفي   ويشتمل عىل جميع ال -1 شر
 . هما بين

 أو مسئوال عن أي بيا  أو وقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوعتر  ال يكو  أي طرف مل -2
ً
 كا   ما

ي هذا العقد.  وال بنصأو أي طبيعة 
 
 ف

وط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب "أمر  -3 ات أو تعديالت أو تبديالت عىل شر ال  شي أية تغيت 
ي ذلك الشأ . 

 
 لإلجرا ات المتبعة ف

ً
 تعديل" موقع من قبل الطرفي   وفقا
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ين  ية (( -المادة الرابعة والعش   )) األوامر التغير

 من األع
ً
ي طلب زيادة أو تخفي  أيا

 
% من قيمة العقد 25مال المتفق عليها وبنسبة للطرف األول الحق ف

ي حالة الزيادة أو 
 
ي األسعار ف

 
ي المطالبة بأية زيادة ف

عىل أساس السعر المتفق عليه وال يحق للطرف الثان 

ي حالة التخفي . 
 
 المطالبة بأي تعوي  ف

ين   )) حسم المنازعات (( -المادة الخامسة والعش 

ج عن أو متعلق بتنفيذ هذا العقد أو أي وخالل به يحال ول ممثىلي أي ن اع أو دعوى ق ا ية أو خالف نات

اع، تتم وحالته للمحكمة المختصة بإمارة  ي حال فشل المساعي الودية لحل الت  
 
، وف
ً
الطرفي   لتسويته وديا

ي للفصل به  . أبوظنى

ين   )) المحاكم المختصة (( -المادة السادسة والعش 

ي أي ن اع ينشأ أ نا  أو  تختص دولة المارات العربية المتحدة
 
ها بالفصل ف ي دو  غت  ومحاكم ومارة أبوظنى

 بسبب تنفيذ هذا العقد. 
ين   )) المراسالت (( -المادة السابعة والعش 

يجب و  يتم  سليم جميع الشعارات، الطلبات أو أي مراسالت أخرى مطلوبة أو مسموح بها بموجب العقد 

 
ً
يد أو بأي وسيلة  خطيا ي ت ود بتأكيد خطي أو عن طريق التى

ونية خاصة بنقل المراسالت الخطية والنر الكتر

 . ي عنوا  الطرفي  
 
 بالرسال، وأ  يتم توجيهها ول األطراف حسب المحدد أعاله ف

ين   )) تقارير سير العمل (( -المادة الثامنة والعش 

نجازه من أعمال ويجب عن ست  العمل يوض  فيها ما تم و للهيئةيتعهد م ود الخدمة بتقديم تقارير دورية 

 أ  تكو  هذه التقارير رسمية ويكو  م ود الخدمة مسئول عن التقارير الصادرة منه وما بها من معلومات. 

ين   ))متطلبات البيئة والصحة والسالمة(( –المادة التاسعة والعش 

اطات المحلية والتحادية ذات صلة فيما يخص البيئة  - م م ود الخدمة بتطبيق جميع المتطلبات والشتر يلتر 

ي للسالمة والصحة المهنية ، وكذلك األنظمة الداخلية   للهيئةوالصحة والسالمة ومتطلبات نظام أبوظنى

 بذات المتطلبات. 

ام بمتطلبات البيئة والصحة  - م م ود الخدمة باللتر  : يلتر  ي
 بتوفت  اآلنر

 والسالمة كحد أدن 

 نطاق األعمال بالتفصیل -

 قا مة بأخطار ومخاطر السالمة والصحة المهنیة الر یسیة -
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-  : ي
 الحد األدن  من متطلبات السالمة والصحة المهنیة، فیما یتعلق باآلنر

 موارد السالمة والصحة المهنیة -

 التوافق مع المتطلبات القانونیة -

يد مخاطر البيئة والصحة والسالمة وتقييمها بسجل المخاطر، سجل ودارة المخاطر )مثال: تحد -

 المواد الخطرة، سجل خاص بمعدات الحماية الشخصية(

مراقبة أدا  السالمة والصحة المهنیة و البال  عن الحوادث )مثال: سجل الصابات المهنية، سجل  -

ي الحوادث(
 
 التحقيق ف

ي مجال السالمة والصحة ا -
 
لمهنیة )مثال: سجل التدريب الخاص بالموظفي   التدریب والكفا ة ف

والنبذة التعريفية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، السعافات األولية/اجرا ات الخال  عند 

الطوارئ، الجرا ات القياسية لستخدام المعدات ا  وجدت و وجرا ات للتأكد من صيانة المعدات 

 والتفتيش وتدريب العاملي   عليها(

 التواصل والتشاور أنشطة -

 متطلبات التفتیش والتدقیق عىل جوانب السالمة والصحة المهنیة -

 وجرا ات النفاذ والتعامل مع عدم االمتثال -

م -  . الهيئةم ود الخدمة بتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة ب /يلتر 

م م ود الخدمة بدعم  - ي الحاالت الطار ة وتقديم جميع التسهيالت الممكنة.  الهيئةيلتر 
 
 ف

ام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة، ويشمل ذلك يلتر   - م م ود الخدمة بوضع أنظمة و جرا ات ل ما  االلتر 

 مع التحديثات 
ً
خطط التطوير والتنفيذ، بالضافة ول التحليل المستمر للمخاطر والذي يتم تقديمه شهريا

ت.  ي تمَّ
 النر

م م ود الخدمة بصيانة كافة معداته مع ضما  توفت  جميع  -  
متطلبات وأدوات البيئة والصحة والسالمة يلتر

ومكافحة الحرا ق داخل الموقع المتعلقة بعمليات م ود الخدمة ضمن نطاق هذا العقد، وتقديم تقرير دوري 

 عن عمليات الصيانة الخاصة بكافة المعدات. 

م م ود الخدمة بتوفت  معدات الحماية الشخصية ) -  
بعي   له من أحذية ( الالزمة لجميع العاملي   التاPPE’sيلتر

( ... الخ، وذلك بناً  عىل مخرجات عملية Helmets( وخوذ )Masks( وكمامات )Safety Shoesسالمة )

ي سيفرض 
ي سيقوم بها أو النر

ي للبيئة والصحة  الهيئةتقييم المخاطر النر تطبيقها بنا  عىل نظام ومارة أبوظنى

 والسالمة. 

م م ود الخدمة بالتقيد بكافة المتطلبات - امه بإصالح  يلتر  ي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، والتر 
القانونية النر

ي 
 
ر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو المنشآت التابعة له أو أي شخص متواجد ف أي عطل أوعيب أو   

ر نتيجة أعمال المتعاقد أو تابعيه.   مواقع العمل يحدث له   



  عنوان المناقصة: خدمات الضيافة  

 6811003743مناقصة:  رقم

  

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

27 | P a g e  
 

في   عىل  - م م ود الخدمة بتدريب العاملي   والمشر  
تنفيذ نطاق العقد وتطبيق أنظمة البيئة والصحة يلتر

 والسالمة. 

تيبات  - ازية ضد الحرا ق والكوارث، والعمل عىل وتخاذ كافة التر م م ود الخدمة بإتخاذ كافة التدابت  االحتر  
يلتر

ي 
ورية لبقا  مواقع ومبان   آمنة والمحافظة عليها جرا  عملياته.  الهيئةالرص 

م م ود الخدمة بإل ام موظ - ام بال وابط القانونية و جرا ات اآلمن والسالمة. يلتر  ورة االلتر   فيه برص 

 

ي (())   –المادة الثالثون 
ر
امات أخرى للطرف الثان ر  الير

ي بأ  يسم   -1
ي  ا أو من ينوب عنه للهيئةيتعهد الطرف الثان 

بالطالع والمعاينة عىل جميع األعمال النر
ي 
من الدخول لمواقع العمل  ا أصحاب العالقة أو ممثليه الهيئةيقوم بها وال يحق له منع موظف 

 موضوع هذا العقد . 
2-  .

ً
 أو تعوي يا

ً
 أو مدنيا

ً
ي مسئوال مسؤولية كاملة عن عماله ومالحظيه سوا  قانونيا

 يكو  الطرف الثان 
ي عند تقديم الخدمات عنه أو ممثل -3

ه أو موظفيه أو م ودي الخدمة من الباطن ييتعهد الطرف الثان 
ي : الذي يقو 

 م بتقديم الخدمات أو أي ج   منها أ  يتقيد باآلنر
ام بأحكام هذه -أ   ألحكام هذتعندما  ا وأوامره الهيئةوبتعليمات العقد  االلتر 

ً
ورية وفقا ا راها   

 . العقد 
ممارسة أقض درجات العناية واالهتمام واستخدام أف ل المهارات والمثابرة واالجتهاد  -ب

ي 
ي مجاله أو مهنته أو تجارته لتقديم الخدمات النر

 
 ألف ل الممارسات ف

ً
نص ييالمطلوب وفقا
 . العقد  ا عليه هذ

 توفت  كافة األدوات والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات.  -ت
ي  شمل أف ل الممارسات الدولية. استخدام المواد واألساليب و  -ث

 المعايت  المعتمدة والنر
ات المناسبة لتنفيذ المهام المناطه لهم.  -ج  استخدام الموظفي   الذين يتمتعو  بالمهارات والختى
 تقديم الخدمات بأقل الطرق تكلفة بما يتوافق مع المستوى المطلوب من الجودة واألدا .  -ح
ام بالقواني   أو اللوا -خ  

ي قد تنطبق من وقت آلخر عىل التأكد من االلتر
   السارية والمعمول بها والنر

 تقديم الخدمات. 
ار بمصالحه الهيئةعدم الخالل أو المساس باسم أو سمعة  -د  ي أي وقت من  ا أو عماله ا أو ال  

 
ف

 خالل أي أفعال أو االمتناع عن القيام بأفعال. 
وري ألدا  الخدمات فيما عدا م الهيئةعدم استخدام اسم أو رم  أو أسلوب أو شعار  -ذ  ا هو   

 بصورة مكتوبة.   الهيئةسم  به  وحسب ما 
ً
  احة

ي بالعمل عىل ونشا  السجالت  -4
ي هذا العقد يتعهد الطرف الثان 

 
امات الواردة ف بالضافة ول االلتر 

السليمة لكافة األعمال أو األشيا  ذات الصلة بتقديم الخدمات وتوفت  هذه السجالت عىل وجه 
 طلب العميل االطالع عليها وعمل نسخ منها. الشعة عند 
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ي ح ور اجتماعات المراجعة مع  -5
وع ويتم االتفاق  الهيئةعىل الطرف الثان  لمناقشة تقدم ست  المشر

وع.   عىل التاري    خ والوقت والمكا  لكافة تلك االجتماعات أ نا  المشر
ي وعداد وتقديم التقارير الشهرية أو أي معلومات وضاف -6

من وقت  الهيئةية قد يطلبها عىل الطرف الثان 
 آلخر. 

ي بح ور االجتماعات األخرى مع  -7
وأي طرف  الث حسب ما تقت يه  الهيئةيتعهد الطرف الثان 

ورة لمناقشة تقديم الخدمات.   الرص 
وع بنا  عىل  -8 ي أ  يقوم بجمع كافة المعلومات والمواد والبيانات المتعلقة بالمشر

عىل الطرف الثان 
 . ا أو ممثله الهيئةطلب 

ي موقع العمل بتنفيذ كافة األعمال المكلف بها حسب األصول  -9
 
 من عماله ف

ً
ي أو أيا
م الطرف الثان  يلتر 

ي يقدمها 
ي العقد وكذلك تنفيذ كافة التعليمات والرشادات النر

 
وط المتفق عليها ف الفنية ووفقا للشر

 فيما يتعلق بتنفيذ األعمال موضوع هذا العقد.  ا أو من ينوب عنه الهيئةوليه 
ي دوام عماله -10

 
ي بعدم ممانعته ف

م الطرف الثان  بع هم أو كلهم بعد الدوام  أو موظفيه يلتر 
ي أيام العطالت وذا استدعت ظروف العمل ذلك. 

 
 الرسىمي وف

ام بتعوي   -11 ي بمراعاة أحكام قواني   العمل المعمول بها داخل الدولة وااللتر 
م الطرف الثان  يلتر 

ر يلحق بهم و  والموظفي    العمال تب عىل ذلك من عن أي    ي ما يتر
يتحمل كذلك الطرف الثان 

ي االستعانة بعمال وضافيي   غت  مكفولي   لديه. 
 مخالفات. وال يجوز للطرف الثان 

م م ود الخدمة بوضع خطة ل ما  وستمرارية األعمال موضوع العقد، وبما ي من عدم تعطل  -12 يلتر 

بتحديث هذه الخطة بشكل سنوي بنا  أي خدمة أو معدات أو عدم توفر أي عمالة، عىل أ  يقوم 

 عىل المستجدات. 

13-  : م م ود الخدمة بمتطلبات "نظام ودارة وستمرارية األعمال" كحد أدن   يلتر 

ي يتم تطويرها لتمكي   المؤسسة من  -
توفت  خطة وستمرارية أعمال )مجموعة من الجرا ات النر

ي حال تو 
 
 قع األعمال أو تعطلها(مواصلة أنشطتها الحيوية عىل مستوى مقبول محدد مسبقا ف

كة، الجرا ات التصحيحية  - ي الشر
 
توفت  سجل للمخاطر )تقييم المخاطر للعمليات واألنشطة ف

 والوقا ية(

توفت  تحليل التأ ت  عىل األعمال )عملية تحليل مهام األعمال ومعرفة التأ ت  الذي قد يس به  -

ت والذي يوض  البنية التحتية تعطل األعمال عليها من حيث التأ ت  عىل القيمة واألولويا

 الالزمة لدعم أنشطة األعمال الحرجة والمهام الخاصة بالمؤسسة(

ي  -
 
اتيجية وستمرارية األعمال )نهج منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعاف توفت  وستر

 والستمرار بعد انقطاع وتعطل األنشطة(

ي ودارة اس -
 
ي )نهج منظم يستخدم ف

 
اتيجية التعاف تمرارية األعمال للتأكد من استمرارية توفت  استر

ي بعد حدوث التعطل أو التوقف(
 
 الستجابة والتعاف
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ر المادة   )) اإلعالن (( - الحادية والثالثير

ي أ  ينشر أو يعلن للعامة عن أية أمور تتعلق باألعمال
وال بعد الحصول  موضوع هذا العقد  ال يحق للطرف الثان 

 . الهيئةمن  مسبق عىل وذ  خطي 

ر  الثانيةالمادة   ))اإلبالغ عن حاالت اإلحتيال((  -والثالثير

ي شعة وبال  الجهات المختصة داخل 
ي  الهيئةيجب عىل الطرف الثان 

 
عن جميع حاالت الحتيال المعرفة ف

ي  ، الهيئةآلية البال  عن الحتيال المعتمدة ب
ون  يد اللكتر   Fraud@ADAFSA .AEوذلك من خالل التى

ر   مراجعة األسعار (())  –المادة الثالثة والثالثير
 

األسعار و بالتفاوض لتخفي    يحق للهيئة كلما دعت الحاجة و أ نا  مدة شيا  العقد أ  يقوم بمراجعة
.  الهيئةأسعار األعمال والخدمات المذكورة بالعقد، عىل أ  يقوم   بإصدار أمر تعديل يعتمد من الطرفي  

 

ر    )) تسليم المواقع (( -المادة الرابعة والثالثير
 

ي استالم و سليم كافة  المواقع حسب خطة  سلم وتعتمد من الطرف األول، كما يحق 
م الطرف الثان  يلتر 

ي حال انتها  العقد أو انتقاله ول م ود 
 
خدمة آخر دو  للطرف األول االحتفاظ بالعمال والموظفي   ف

 . ي
 الحاجة ول موافقة الطرف الثان 

ر  الخامسةالمادة   )) نسخ العقد (( :  -والثالثير

 حرر من هذا العقد نسختي   بيد كل طرف نسخة أصلية الستخدامها والعمل بموجبها. 

ي 
 الطرف األول                                              الطرف الثان 

ي لل راعة وا  .............................                      لسالمة الغذا يةهيئة أبوظنى
 .......................  ه.....................                               يمثل ا هيمثل

 بصفته ...................                                بصفته ..................... 
 ...................                               التوقيع ...................... التوقيع 

 

 

 
 
 
 

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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 لـــــاق العمـــــــنط -2
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 نطاق العمل

 

 الغاية من الخدمة:

والزوار. باإلضافة الى االعداد, التوصيل,  لتقديم خدمة ضيافة كاملة لجميع موظفي هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية والضيوف

 والتقديم بجميع المعدات المطلوبة للقائمة التالية: )فطور, غداء, عشاء, سحور وافطار رمضان(.

 

 مدة العقد: 12 شهر.

 

 شروط واحكام عامة: 

 المشروبات والوصفات التقليدية(.على مقدم الخدمة ان تكون لدية معرفة وخبرة كاملة في اعداد )الوجبات الخفيفة، وخدمة  .1

 

قائمة طعام مثل  2على مقدم الخدمة تقديم المساعدة الى هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في اعداد على األقل عدد  .2

 المرفق )القائمة المرفقة للطاعم تتطلب تقديم عينات منها ويمكن لمقدم الخدمة اقتراح اطباق أخرى(.

 

 عة والسالمة الغذائية لها الحق في تعديل قائمة الطعام )زيادة او نقصان(.هيئة ابوظبي للزرا .3

 

لهيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية الحق في الطلبات من وقت الى اخر وبالكميات التي تحددها هيئة ابوظبي للزراعة  .4

 اشخاص. 5والسالمة الغذائية على األقل لعدد 

 

جميع الطلبات من هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية وتقديم الفواتير بعد  مقد الستالعلى مقدم الخدمة ترشيح مشرف للع .5

الخدمة. ويكون مسؤول او مشرف العقد المسؤول عن الطلبات وتوصيلها للمكان المطلوب بالتنسيق مع مسؤول العقد في هيئة 

قبل الوقت المطلوب بساعة لكي يضمن عملية ترتيب ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية وعليه أيضا ضمان وصول الطلبات 

واعداد المكان ووصول الطعام بدرجة حرارة وتغليف حسب المتطلب. )يجب ان يتحمل مقدم الخدمة جميع التكاليف والرواتب 

 الخاصة بمشرف العقد(.

 

ن متواجد في عملية تقديم يجب على مقدم الخدمة تقديم عامل ضيافة مدرب )رجل او امرأة( مع زي رسمي مناسب لكي يكو .6

 الطعام والنظافة. يجب على عامل الضيافة ان يكون حامل لشهادة الصحة والسالمة وشهادة اللياقة البدنية. 
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 قبل عملية تقديم وتوريد الخدمة بيوم واحد يجب على مقدم الخدمة تقديم خطة عمل للطلب حسب التالي:  .7

 

 تقديم الطعام وطريقة توصيل الطعام.اعداد الطعام، المعدات المطلوبة في مكان  •

 عملية ممارسات التعقيم المطلوبة للعمال. •

 عملية تنظيف منطقة الطعام. •

 

 على مقدم الخدمة ضمان ان عملية الصحة والسالمة وممارسات التعقيم دائما على اعلى مستويات. 8

تقديم  ت)طاوالت عرض، غطاء الطاولة, طاوالعلى مقدم الخدمة ضمان تقديم جميع المعدات المطلوبة مثل وليس قصرا على  9

 الطعام ,صحون, مالعق, شوك, اكواب..... الخ( وتنظيف المكان جيدا بعد االستخدام.

 (سحور رمضان  –إفطار رمضان  –إفطار  -عشاء-تقديم اسعار لقائمة الطعام التالية: )غداء 10

 تقديم مقترح جدول وجبات خفيفة مع التسعير. 11

 

 في حالة الغاء الطلب: هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية سوف تبلغ مقدم الخدمة بإلغاء الطلب قبل 24 من تاريخ الطلب. 

 

 شروط الدفع: 

للكميات التي تم طلبها فقط.سوف يتم الدفع بشكل شهري   

 

 تواقيت توريد الخدمة:

 على مقدم الخدمة توريد المطلوب حسب الجدول الزمني التالي: 

 

Type of order Receive within 

Normal order Minimum 24 hours 

Emergence order Minimum 4 hours 
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 الغرامات المالية:

يجب على مقدم الخدمة ان يكون ملم بجميع شروط واحكام العقد بعض النظر عن جميع الظروف التي قد تواجب مقدم الخدمة. وفي حال 

وجود ظرف قاهر يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير يثبت وجود الظرف القاهر بعد موافقة هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة 

ت التالية حسب الجدول: الغذائية.وسوف يتم تطبيق الغراما  

 مؤش  األداء 

 تأخر توريد واعداد المطلوب

 جودة طعام سيئة

 غياب عامل ال يافة

ي عملية تقديم الفواتت  الشهرية لكتر من 
 
ايام 10التأخر ف  

 

   % من القيمة اإلجمالية للعقد .10الى نسبة  األداء اتالعقوبات في حال عدم االلتزام بمؤشرتصل 

 مواقع الخدمة: 

ابوظبي( –هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية )المبنى الرئيسي   

 المواقع الخارجية لهيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في ابوظبي.

 معايير تقييم عروض مزودي الخدمة: 

  المعايير  النسبة 
 1 االلمام الشامل وااللتزام بمتطلبات العرض. 30%
 A الشركة في القيام بالنطاق والخدمات المطلوبة. كفاءة 10%

 B يلبي مقدم العرض جميع الشروط والمتطلبات 10%

 C الخبرات السابقة لعمال الضيافة والمعدات المستخدمة في عملية تقديم الطعام  10%

 2 خبرة سابقة مع جهات حكومية او شبه حكومية في نفس المجال 30%

 عدد العقود التي تم ابرامها مع الجهات الحكومية:  10% 
 حكومية او شبه حكومية 5من عقد الى 

A 

 B واكثر عقود حكومية وشبه حكومية 6من  20%

تقديم ارقام هواتف وأسماء الجهات الحكومية او الشبه الحكومية والتي تم توريد  10%
 لها نفس الخدمات المطلوبة.

3 

 4 الهيكل اإلداري للشركة والسيرة الذاتية لفريق المشروع. 10%

 5 االلتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة 20%

 

 نسبة النجاح %65.  
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Annex II 

ADAFSA Breakfast Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons 

) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

above 

1 Starter 

Kobbah 

Vegetable & 

Cheese Spring Roll 

Vegetable & 

Cheese Samosa 

 

 

Mini Sandwich 

Mix 

Chicken with 

Mayonaise 

Haloom Cheese 

Murtadela 

Labneh 

 

 

Assorted Mini 

Croissant 

Chocolate 

Cheese 

Zattar 

 

 

Pastries 

Pizza 

Spinach 

Meat 

 

 

Sweets 

Pineapple Danish 

Peach Danish 

Slice Fruits 

 

 

Beverage 

Fresh Orange 

Fresh Pineapple 

Fresh Strawberry 

     Starter 

Vegetable & 

Cheese Samosa 

 

 

Mini Sandwich 

Mix 

Chicken with 

Mayonaise 

Haloom Cheese 

Murtadela 

Labneh 

Hotdog 

 

 

Assorted Mini 

Croissant 

Chocolate 

Cheese 

Zattar 

 

 

Pastries 

Pizza 

Spinach 

Meat 

Cheese 

 

 

Sweets 

Pineapple Danish 

Peach Danish 

Cherry Danish 

Mix Fruit Danish 

Slice Fruits 

 

 

Beverage 

Fresh Orange 

Fresh Pineapple 
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Hot Beverages 

Tea 

Black Coffee 

Fresh Strawberry 

Fresh Mango 

 

Hot Beverages 

Tea 

Green Tea 

Black Coffee 

 Traditional 

Recipe such as: 

Gers bel Tamer 

Gers mafrook, 

Mathrooba, 

Lgaimat, 

Khanfaroosh, 

Farnee Traditional, 

Batheeth Dates, 

Khabeesa Roasted, 

Sago, 

Balaleet 

Vermicelli, 

Dangaw Chick, 

etc.. 

     Traditional 

Recipe such as: 

Gers bel Tamer 

Gers mafrook, 

Mathrooba, 

Lgaimat, 

Khanfaroosh, 

Farnee 

Traditional, 

Batheeth Dates, 

Khabeesa 

Roasted, 

Sago, 

Balaleet 

Vermicelli, 

Dangaw Chick, 

etc.. 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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ADAFSA LUNCH Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons ) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

abov

e 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31-

40 

41 

and 

above 

1 Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Ghanouj, Tabouli, 

Fattoush 

Greek Salad, 

Potato Hara  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Chicken Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Arabic Mixed 

Grilled (Shish 

Tawook, Tikka , 

Kabab) 

Grilled Tiger 

Prawn 

Marconi Béchamel 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Cheese Cake 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Mutable, Tabouli, 

Fattoush 

Coleslaw, Potato 

Salad 

Panache,  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Lamb Biryani 

Served with 

Raitha Sauce 

Mexican Grilled 

Chicken 

Grilled Hamour 

w/ Sauce 

Assorted Mahashi 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Arabic Sweet 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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ADAFSA Dinner Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons 

) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

abov

e 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

above 

1 Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Ghanouj, Tabouli, 

Fattoush 

Greek Salad, 

Potato Hara  

  

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Chicken Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Arabic Mixed 

Grilled (Shish 

Tawook, Tikka , 

Kabab) 

Grilled Tiger 

Prawn 

Marconi Béchamel 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Cheese Cake 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Mutable, Tabouli, 

Fattoush 

Coleslaw, Potato 

Salad 

Panache,  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Lamb Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Mexican Grilled 

Chicken 

Grilled Hamour w/ 

Sauce 

Assorted Mahashi 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Arabic Sweet 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1 Soup  

Lentil Soup  

 
Salad & 

Condiments  
Hummus, Fattoush, 

Yogurt Cucumber,  
 

Appetizer  
Fried Samosa  

 
Main Course  

Salona Bil Lahem, 

Biryani  Chicken 
Beef 
OR 

Arabic Mixed Grill 

(Shish Tawook, 

Lamb Kofta & 

Beef kebab),  

 
Rice  

Vermicelli Rice 

OR 

Kabsa Rice  

 
Sweet  

Kunafa 

Fruit  
Sliced Fruit 

Um Ali 
 

DrinksLaban-up, 

Mineral water 

 
Bread  

 

     Soup 

Cream of chicken 

soup 

 

Salad & Condiments  

Hummous/ Mutable/ 

labneh  
with zatar/ green and 

black olives/ mix 

arabic pickles 

 

Hot Mezza- Chicken 

samosa/ cheese 

samosa 

 

Main course- 

Chicken stuffed with 

rice/ Lamb Harris/ 

Lamb machbous/ 

Chicken mulukiya 

 

Rice 

Vermicelli rice 

Machbous rice 

 

Vegetable 

Sautéed vegetables 

 

Dessert 

 Um Ali  

baklawa/ Zainab 

finger/ Kunafa 

 

Drinks 

Jalab/  

Kamaradin/ Fresh 

juices/ water 

Arabic bread 

     

2 Service Charges      Service Charges      

3 Waiters Charge      Waiters Charge      
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Ramadan Iftar Buffet 

 

Ramadan suhoor Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of persons )  Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

persons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1 Arabic bread 

 

Foul Medammes with 

condiments  

Assorted Hot Lebanese 

Mezzeh  

(Cheese) Fatayer, Meat  

Fatayer and 

 

Vegetable Spring 

Rolls) 

 

Tabouleh with Fresh 

Mint 

 

Juices 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Arabic bread 

 

Mix cheese 

 

Labneh 

 

Foul Madammes 

 

Salad bar 

(cucumber/ 

tomato/ carrot/ 

lettuce) 

 

Black and green 

olives 

 

Boiled egg 

 

Cut water melon/  

 

kataif/ kunafa 

 

Orange juice/ fruit 

cocktail juice 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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SNACKS  

Sr# 

 Price for ( .. number of persons )  Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

persons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1  

 

 

 

 

 

 
 

 

           

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 

 

     

 

 مقترح للوجبات الخفيفة مع التسعير كما هومبين أعاله .  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عنوان المناقصة: خدمات الضيافة  

 6811003743مناقصة:  رقم

  

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

41 | P a g e  
 

FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE 
The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 

P.O. Box No. 52150 

Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

SUBJECT: PERFORMANCE BANK GUARANTEE No. DATE:   

 AMOUNT      

 AGREEMENT No.    

Dear Sirs, 

Whereas ABU DHABI AGRICULTURE AND FOOD SAFETY AUTHORITY (hereinafter referred to as 

“ADAFSA”) has entered into an agreement with ..................……………………….….. (hereinafter referred to as 

“Contractor”) for ..................………………………........................., and whereas CONTRACTOR is required under 

the AGREEMENT to procure a Performance Bank Guarantee issued by a bank in favour of ADAFSA in support of 

the due and proper performance of the obligations undertaken by CONTRACTOR  in respect of the 

above-mentioned AGREEMENT; 

Therefore, in consideration of the above, we  [Name of the Bank]  established in Abu Dhabi and having our 

address at P.O. Box ....... , Abu Dhabi, U.A.E. hereby irrevocably and unconditionally guarantee and undertake to 

ADAFSA, without any right of defence set off or counterclaim whether on our behalf or on behalf of 

CONTRACTOR  to pay to ADAFSA a sum not exceeding  (Figures) (Letters) or any lesser sum specified by 

ADAFSA upon receipt of ADAFSA’s written request addressed to us in the event that CONTRACTOR  fails to 

perform or fulfil any of his obligations set forth in the AGREEMENT, by transfer to an account in ADAFSA’s name 

at such bank in Abu Dhabi as ADAFSA shall stipulate or in such other manner as shall be acceptable to ADAFSA. Such 

written request shall be conclusively binding on us for all purposes under this Performance Bank Guarantee. 

We agree that any changes, modifications, additions or amendments which may be made to the AGREEMENT, or in 

the work to be performed there under, or in the payments to be made on account thereof, or any extensions of the 

time for performance or other forbearance on the part of either ADAFSA or CONTRACTOR  to the other or to any 

other guarantor of the obligations of either of them, shall not in any way release us from our continuing liability 

hereunder, and we hereby expressly waive our right to receive notice of any such changes, modifications, additions, 

amendments, extensions or forbearance. 
 

We further agree that any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deductions for or on 

account of any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, deductions or withholdings of any nature 

whatsoever and by whomsoever imposed. 

This Performance Bank Guarantee shall come into force on the date hereof and shall continue until the issue of 

COMPLETION CERTIFICATE or the FAC  

This Performance Bank Guarantee shall be governed by and interpreted under the laws of Abu Dhabi and the U.A.E. 

 

Yours faithfully, 

 

_______________________________ 

Authorised Signature and Stamp of Bank 
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 3من  3القسم 

 جدول الكميات / األسعار

 

 المحتويات

 جدول الكميات الغت  مسعر -1
 جدول األسعار -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عنوان المناقصة: خدمات الضيافة  

 6811003743مناقصة:  رقم

  

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

43 | P a g e  
 

 

 الغير مسعر –جدول الكميات  – 1  
 المقدمة : 

ي 
ي ه               ذا الج               دول ال تع               ف 

 
امات               ه خ               الل تنفي               ذ  م                ود الخدم               ةو  الكمي               ات الموج               ودة ف م               ن التر 

العق             د وعلي             ه يج             ب أ  يك             و  ج             دول الكمي             ات ق             د غ             ط جمي             ع الم             واد والخ             دمات الالزم             ة 
 للمواص                         فات والشر                         وط   عم                         اللتنفي                         ذ نط                         اق األ 

ً
ي العق                         د وفق                         ا

 
المطل                         وب انجازه                         ا ف

والرس                   ومات الخاص                   ة به                   ذه الخ                   دمات واألعم                   ال المرفق                   ة ع                   ىل أ  تك                   و  ه                   ذه الكمي                   ات 
 .                                                                               الهيئةات بجوده عالية وبحسب المواصفات المطلوبة من قبل والخدم
ام                 ات الناتج                 ة ع                 ن  م                  ود الخدم                 ة* ع                 ىل  أ  يتحم                 ل كاف                 ة المس                 ؤوليات والواجب                 ات وااللتر 

ي 
 
 العقد.                                                                                      هذا  تطبيق جميع البنود المنصوص عليها ف

 للمواص                فات والشر                وط العام                ة المنص                وص  م                 ود الخدم                ة* ع                ىل 
ً
أ  يح                دد الكمي                ات طبق                ا

ي 
 
 العقد.  هذا  عليها ف

ي أ  يس                م  ألي زي                اد م                 ود الخدم                ة* يج                ب ع                ىل 
 
ي الكمي                ات أو ف

 
غ                ت  ال يةالض                افم                واد ال ة ف

ي ه                   ذه الم                    واد أو 
 
ي ه                    ذا الج                   دول أو العق                    د وذل                   ك وذا تطل                    ب المشر                   وع زي                    ادة ف

 
م                   ذكورة ف

 الكميات.                                              
ي ه                      ذا الج                      دول وطبق                      ا  م                       ود الخدم                      ةيج                      ب ع                      ىل * 

 
ام بالكمي                      ات الموج                      ودة ف االل                      تر 

ي ه                    ذا العق                    د 
 
ام                    اتالوأي وض                    افات أو  للمواص                    فات الم                    ذكورة ف أخ                    رى س                    وف يتحمله                     ا  تر 

  . م ود الخدمة
 لكاف                    ة المتطلب                    ات 

ً
* يج                    ب أ  يك                    و  المبل                    غ الجم                    الي لتق                    ديم ه                    ذه الخ                    دمات ش                    امال

ي 
 
مل ع                 ىل س                  يل تالعق                 د و ش                 ه                 ذا الالزم                 ة لتنفي                 ذ جمي                 ع الخ                 دمات المنص                 وص عليه                 ا ف

زم                     ة ال الحرص                      توري                     د وتركي                     ب وص                     يانة اآلالت واآللي                     ات والمع                     دات واألدوات الال  مث                    الال
ي س                     وف ي                     تم اس                     تخدامهم أ ن                     ا  تنفي                     ذ 

والمس                     تخدمة للمشر                     وع واألي                     دي العامل                     ة ال                     نر
ة ال ما .                                                                                                         وع وفتر                                                                          المشر

 مش              مولة 
ً
ي ه             ذا الج              دول تعت             تى ض              منيا

 
* وذا ل             م يك              ن هن             اك أي  س              عت  ألي م             واد ل              م ت              ذكر ف

ي جدول األسعار.                                                                                     
 
 بأسعار البنود الموجودة ف

اخ                   يص واألذو جمي                   ع التص                   اري       باس                   تخراجأ  يق                   وم  م                    ود الخدم                   ة* ع                   ىل  الالزم                   ة  والتر
ي   هلتنفي                    ذ ه                     ذ

 
دول                    ة الم                     ارات العربي                    ة المتح                     دة الخ                    دمات م                     ن الجه                    ات المختص                     ة ف
يج                  ب علي                  ه ع                  ىل المشر                  وع و الدال                  ة وعلي                  ه أ  يق                  دم ه                  ذه التص                  اري      وب                  والص الت                  أمي   

ي ق              د تن              تج ع              ن   عمال              هجمي              ع الت              أمي   ع              ىل 
  عمله              م لص              الم              ن األخط              ار أو الص              ابات ال              نر

 وتكو  من ضمن السعر الجمالي للعقد .                                         الهيئة
ي العق                  د و ش                  مل جمي                  ع المخلف                  ات والزي                  ادات 

 
* األس                  عار  ش                  مل األبع                  اد المتف                  ق عليه                  ا ف

 والعالوات الالزمة وأماكن العمل ومساحاتها.                                       
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ي * يجب أ  تكو  ج
 . ميع األسعار الخاصة بهذه الخدمات بالدرهم المارانر

 جدول الكميات
ي هذا الجدول (( يتم )) يجب أال 

 
 ذكر أي أسعار ف

 
س                  وف ي                  تم التس                  عت   أساس                  هج                  دول الكمي                  ات ه                  و نف                    ج                  دول األس                  عار ال                  ذي ع                  ىل 

ي 
 
العق                 د ه                 ذا واحتس                 اب جمي                 ع الض                 افات أو االقتطاع                 ات ع                 ىل النح                 و المنص                 وص علي                 ه ف

 لوملحقاته 
ً
 . م ود الخدمةوالذي سيكو  مل ما

 
ً
 ألع              داد ج              دول الكمي              ات يك              و  تفص              يليا

ً
يتوج              ب ع              ىل م               ود الخدم              ة تق              ديم م              ايراه مناس              با

م  لكاف                     ة الخ                     دمات واألعم                     ال ذات العالق                     ة بالخ                     دمات المطلوب                     ة بحي                     ث يج                     ب أ  يل                     تر 

 بت مي   االحتياجات التالية: 

 : *******( 1جدول رقم )

Annex II 

ADAFSA Breakfast Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons 

) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

above 

1 Starter 

Kobbah 

Vegetable & 

Cheese Spring Roll 

Vegetable & 

Cheese Samosa 

 

 

Mini Sandwich 

Mix 

Chicken with 

Mayonaise 

Haloom Cheese 

Murtadela 

Labneh 

 

 

     Starter 

Vegetable & 

Cheese Samosa 

 

 

Mini Sandwich 

Mix 

Chicken with 

Mayonaise 

Haloom Cheese 

Murtadela 

Labneh 

Hotdog 

 

 

Assorted Mini 

Croissant 

Chocolate 
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Assorted Mini 

Croissant 

Chocolate 

Cheese 

Zattar 

 

 

Pastries 

Pizza 

Spinach 

Meat 

 

 

Sweets 

Pineapple Danish 

Peach Danish 

Slice Fruits 

 

 

Beverage 

Fresh Orange 

Fresh Pineapple 

Fresh Strawberry 

 

Hot Beverages 

Tea 

Black Coffee 

Cheese 

Zattar 

 

 

Pastries 

Pizza 

Spinach 

Meat 

Cheese 

 

 

Sweets 

Pineapple Danish 

Peach Danish 

Cherry Danish 

Mix Fruit Danish 

Slice Fruits 

 

 

Beverage 

Fresh Orange 

Fresh Pineapple 

Fresh Strawberry 

Fresh Mango 

 

Hot Beverages 

Tea 

Green Tea 

Black Coffee 

 Traditional 

Recipe such as: 

Gers bel Tamer 

Gers mafrook, 

Mathrooba, 

Lgaimat, 

Khanfaroosh, 

Farnee Traditional, 

Batheeth Dates, 

Khabeesa Roasted, 

Sago, 

Balaleet 

Vermicelli, 

Dangaw Chick, 

etc.. 

     Traditional 

Recipe such as: 

Gers bel Tamer 

Gers mafrook, 

Mathrooba, 

Lgaimat, 

Khanfaroosh, 

Farnee 

Traditional, 

Batheeth Dates, 

Khabeesa 

Roasted, 

Sago, 

Balaleet 

Vermicelli, 

Dangaw Chick, 

etc.. 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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ADAFSA LUNCH Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons ) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

abov

e 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31-

40 

41 

and 

above 

1 Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Ghanouj, Tabouli, 

Fattoush 

Greek Salad, 

Potato Hara  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Chicken Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Arabic Mixed 

Grilled (Shish 

Tawook, Tikka , 

Kabab) 

Grilled Tiger 

Prawn 

Marconi Béchamel 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Cheese Cake 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Mutable, Tabouli, 

Fattoush 

Coleslaw, Potato 

Salad 

Panache,  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Lamb Biryani 

Served with 

Raitha Sauce 

Mexican Grilled 

Chicken 

Grilled Hamour 

w/ Sauce 

Assorted Mahashi 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Arabic Sweet 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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ADAFSA Dinner Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons 

) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

abov

e 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

above 

1 Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Ghanouj, Tabouli, 

Fattoush 

Greek Salad, 

Potato Hara  

  

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Chicken Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Arabic Mixed 

Grilled (Shish 

Tawook, Tikka , 

Kabab) 

Grilled Tiger 

Prawn 

Marconi Béchamel 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Cheese Cake 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Mutable, Tabouli, 

Fattoush 

Coleslaw, Potato 

Salad 

Panache,  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Lamb Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Mexican Grilled 

Chicken 

Grilled Hamour w/ 

Sauce 

Assorted Mahashi 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Arabic Sweet 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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Ramadan Iftar Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1 Soup  

Lentil Soup  

 
Salad & 

Condiments  
Hummus, Fattoush, 

Yogurt Cucumber,  
 

Appetizer  
Fried Samosa  

 
Main Course  

Salona Bil Lahem, 

Biryani  Chicken 
Beef 
OR 

Arabic Mixed Grill 

(Shish Tawook, 

Lamb Kofta & 

Beef kebab),  

 
Rice  

Vermicelli Rice 

OR 

Kabsa Rice  

 
Sweet  

Kunafa 

Fruit  
Sliced Fruit 

Um Ali 
 

DrinksLaban-up, 

Mineral water 

 
Bread  

 

     Soup 

Cream of chicken 

soup 

 

Salad & Condiments  

Hummous/ Mutable/ 

labneh  
with zatar/ green and 

black olives/ mix 

arabic pickles 

 

Hot Mezza- Chicken 

samosa/ cheese 

samosa 

 

Main course- 

Chicken stuffed with 

rice/ Lamb Harris/ 

Lamb machbous/ 

Chicken mulukiya 

 

Rice 

Vermicelli rice 

Machbous rice 

 

Vegetable 

Sautéed vegetables 

 

Dessert 

 Um Ali  

baklawa/ Zainab 

finger/ Kunafa 

 

Drinks 

Jalab/  

Kamaradin/ Fresh 

juices/ water 

Arabic bread 

     

2 Service Charges      Service Charges      

3 Waiters Charge      Waiters Charge      
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Ramadan suhoor Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of persons )  Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

persons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1 Arabic bread 

 

Foul Medammes with 

condiments  

Assorted Hot Lebanese 

Mezzeh  

(Cheese) Fatayer, Meat  

Fatayer and 

 

Vegetable Spring 

Rolls) 

 

Tabouleh with Fresh 

Mint 

 

Juices 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Arabic bread 

 

Mix cheese 

 

Labneh 

 

Foul Madammes 

 

Salad bar 

(cucumber/ 

tomato/ carrot/ 

lettuce) 

 

Black and green 

olives 

 

Boiled egg 

 

Cut water melon/  

 

kataif/ kunafa 

 

Orange juice/ fruit 

cocktail juice 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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SNACKS  

Sr# 

 Price for ( .. number of persons )  Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

persons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1  

 

 

 

 

 

 
 

 

           

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 

 

     

 

 مقترح للوجبات الخفيفة مع التسعير كما هومبين أعاله .  - 
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 ارــــــدول األسعـــج – 2

 المقدمة: 
ي يجب أ  تكو   – 1

 
.  هذا  جميع األسعار الموجودة ف ي

 الجدول بالدرهم المارانر
 لم                 ود الخدم                ةيج                ب أ  تك                و  جمي                ع األس                عار  ابت                ة ط                وال م                دة االتف                اق وال يج                وز  – 2

ي ع             ىل ب             أ  يطال             ب ب             أي زي              ادات ألي س             بب ك             ا  م              ا ل             م ي             نص 
 
 ف
ً
 ه              ذا  خ              الف ذل             ك  اح             ة

 العقد. 
أ  يطل                      ع ع                      ىل جمي                      ع المواق                      ع الخاص                      ة لتق                      ديم الخ                      دمات  م                       ود الخدم                      ةع                      ىل  – 3

 وجمي                ع المخطط                اتع                ىل نط                اق العم                ل  االط                العواألعم                ال موض                وع العق                د ويج                ب علي                ه 
 . اضافية المرفقة معه وذلك لتجنب أي تكاليف

أ  يق                 وم بإض                 افة أو ولغ                 ا  أي عنرص                   م                  ود الخدم                 ةوذل                 ك بع                 د وش                 عار  للهيئ                 ةيح                 ق  – 4
ي نطاق العمل وحسب جدول الكميات. 

 
 موجود ف

ي  الهيئ                  ةم                  ن  مس                  بقة وبع                  د الحص                  ول ع                  ىل موافق                  ة خطي                  ة لم                   ود الخدم                  ةيج                  وز  – 6
 
ف

ي تق               دم فيه               ا الخ               دمات واألعم               ال بع               د س               اع
ي المواق               ع ال               نر

 
ات الظ              روف االس               تثنا ية العم               ل ف

ي ج               دول   هوعلي                للهيئ               ةالعم               ل الرس               مية 
 
تك               و  تك               اليف س               اعات العم               ل الض               افية ش               املة ف

.  لم ود الخدمةاألسعار وال يحق 
ً
 المطالبة بها الحقا

يج                  ب أ  تك                  و  األس                  عار ش                  املة لتك                  اليف الت                  دابت  الالزم                  ة للمحافظ                  ة ع                  ىل األعم                  ال  – 7

ي يقوم 
 بإنجازها.  م ود الخدمةالنر

ب               أ  يق               وم بإع               ادة قي               اس أو تقي               يم أي عنرص                أو ن               وع مش               مول  خدم               ةلم                ود الال يج               وز  – 8

ي الجدول بعد تقديمه 
 
 . للهيئةف

نط                         اق العم                          ل والمواص                          فات وج                          دول الكمي                         ات الخاص                          ة بنط                          اق العم                          ل ل                          ي   – 9

                  ورة أ  تغ                  طي كاف                  ة العن                  ا  لتق                  ديم الخ                  دمات وم                  ع ذل                  ك تعت                  تى ش                  املة لجمي                  ع 
بالرص 

 م                  ود الخدم                  ةم                  ا يتص                 ل به                 ا م                 ن تنب                 ؤات التك                 اليف لتنفي                 ذ الخ                 دمات واألعم                 ال وك                 ل 

ي جدول الكميات بصورة معقولة. 
 
 المدرجة ف

 مش                  مولة ف ه                  ا،كر ي                  تم ذ وذا ل                  م يك                  ن هن                  اك أي  س                  عت  ألي م                  واد ل                  م  – 10
ً
تعت                  تى ض                  منيا

ي جداول األسعار. 
 
 بأسعار البنود الموجودة ف

 لجدول الكميات الخاص الأ  يقوم ب م ود الخدمةعىل  – 11
ً
وع. تسعت  وفقا  بالمشر
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يج                   ب أ  تك                   و  األس                   عار ش                   املة لتق                   ديم كاف                   ة المتطلب                   ات الالزم                   ة لتنفي                   ذ جمي                   ع  – 12

ي 
 
ال   لمث                    المل ع                    ىل س                     يل اتالعق                    د و ش                    ه                    ذا الخ                    دمات واألعم                    ال المنص                    وص عليه                    ا ف

الحرص                                   توري                                  د وتركي                                  ب وص                                  يانة اآلالت واآللي                                  ات والمع                                  دات واألدوات الالزم                                  ة 

ي س                      وف ي                      تم اس                      تخدامها أ ن                      ا  تنفي                      ذ  والمس                      تخدمة للمشر                      وع واألي                      دي العامل                      ة
ال                      نر

ة ال ما .  وع وفتر  المشر

 لج                       دول الكمي                       ات  – 13
ً
ي هي طبق                       ا

تك                       و  مل م                       ة  و  جمي                       ع األس                       عار الموج                       ودة وال                       نر

 . وال يجوز له مخالفتها  لم ود الخدمة

ي س                       يقوم واألذو  تك                       و  تك                       اليف جمي                       ع التص                       اري       – 14
 م                        ود الخدم                       ةالالزم                       ة ال                       نر

ي الدول                       ة وجمي                       ع خراجها لتنفي                       ذ الخ                       داس                       تب
 
مات واألعم                       ال م                       ن الجه                       ات المختص                       ة ف

ي ق              د تن              تج 
ب              والص الت              أمي   الخاص              ة بالمشر              وع والع              املي   في              ه م              ن األخط              ار والص              ابات ال              نر

 عن العمل 

جمي                   ع الخ                   دمات ع                   ىل األس                   عار  التأك                   د م                   ن اش                   تمال م                    ود الخدم                   ةيج                   ب ع                   ىل  – 15

ي نطاق 
 
 . هذا العقد واألعمال الموضحة ف

تب ع                ىل قي                ام  – 16 ي س                تتر
بمخالف                ة الشر                وط الخاص                ة  م                 ود الخدم                ةجمي                ع المب                الغ ال                نر

ع                   ىل حس                   ابه الخ                   اص وال يتحم                   ل  م                    ود الخدم                   ةس                   يدفعها بالص                   حة والس                   المة والبيئ                   ة 

 تكاليفها.  الهيئة

ي  – 17
 
يج                    ب أ  يش                    تمل الس                    عر ع                    ىل تك                    اليف جمي                    ع الت                    دابت  الالزم                    ة المعم                    ول به                    ا ف

 ما يتعلق بسالمة البيئة ومنطقة العمل. فيوالجهات المعنية بالدولة  الهيئة
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 جدول األسعار
ي )) يجب أ  تذكر جميع 

 
 هذا الجدول (( األسعار ف

 

يتم التسعت  واحتساب جميع الضافات أو   هجدول األسعار هو نف  جدول الكميات الذي عىل أساس

ي 
 
 هذا االقتطاعات عىل النحو المنصوص عليه ف

ً
. يجب لم ود الخدمةالعقد وملحقاته والذي سيكو  مل ما

ي العقد وتكو  هذه األسعار 
 
أ   شمل األسعار جميع التكاليف الالزمة لتمام و نجاز الخدمات المطلوبة ف

 . العقد هذا  ابتة ومل مة طوال مدة 

Annex II 

ADAFSA Breakfast Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons 

) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

above 

1 Starter 

Kobbah 

Vegetable & 

Cheese Spring Roll 

Vegetable & 

Cheese Samosa 

 

 

Mini Sandwich 

Mix 

Chicken with 

Mayonaise 

Haloom Cheese 

Murtadela 

Labneh 

 

 

Assorted Mini 

Croissant 

Chocolate 

Cheese 

Zattar 

 

 

Pastries 

Pizza 

Spinach 

     Starter 

Vegetable & 

Cheese Samosa 

 

 

Mini Sandwich 

Mix 

Chicken with 

Mayonaise 

Haloom Cheese 

Murtadela 

Labneh 

Hotdog 

 

 

Assorted Mini 

Croissant 

Chocolate 

Cheese 

Zattar 

 

 

Pastries 

Pizza 

Spinach 

Meat 

Cheese 
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Meat 

 

 

Sweets 

Pineapple Danish 

Peach Danish 

Slice Fruits 

 

 

Beverage 

Fresh Orange 

Fresh Pineapple 

Fresh Strawberry 

 

Hot Beverages 

Tea 

Black Coffee 

 

 

Sweets 

Pineapple Danish 

Peach Danish 

Cherry Danish 

Mix Fruit Danish 

Slice Fruits 

 

 

Beverage 

Fresh Orange 

Fresh Pineapple 

Fresh Strawberry 

Fresh Mango 

 

Hot Beverages 

Tea 

Green Tea 

Black Coffee 

 Traditional 

Recipe such as: 

Gers bel Tamer 

Gers mafrook, 

Mathrooba, 

Lgaimat, 

Khanfaroosh, 

Farnee Traditional, 

Batheeth Dates, 

Khabeesa Roasted, 

Sago, 

Balaleet 

Vermicelli, 

Dangaw Chick, 

etc.. 

     Traditional 

Recipe such as: 

Gers bel Tamer 

Gers mafrook, 

Mathrooba, 

Lgaimat, 

Khanfaroosh, 

Farnee 

Traditional, 

Batheeth Dates, 

Khabeesa 

Roasted, 

Sago, 

Balaleet 

Vermicelli, 

Dangaw Chick, 

etc.. 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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ADAFSA LUNCH Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons ) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

abov

e 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31-

40 

41 

and 

above 

1 Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Ghanouj, Tabouli, 

Fattoush 

Greek Salad, 

Potato Hara  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Chicken Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Arabic Mixed 

Grilled (Shish 

Tawook, Tikka , 

Kabab) 

Grilled Tiger 

Prawn 

Marconi Béchamel 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Cheese Cake 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Mutable, Tabouli, 

Fattoush 

Coleslaw, Potato 

Salad 

Panache,  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Lamb Biryani 

Served with 

Raitha Sauce 

Mexican Grilled 

Chicken 

Grilled Hamour 

w/ Sauce 

Assorted Mahashi 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Arabic Sweet 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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ADAFSA Dinner Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of persons 

) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

abov

e 

Menu 2 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 

and 

above 

1 Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Ghanouj, Tabouli, 

Fattoush 

Greek Salad, 

Potato Hara  

  

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Chicken Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Arabic Mixed 

Grilled (Shish 

Tawook, Tikka , 

Kabab) 

Grilled Tiger 

Prawn 

Marconi Béchamel 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Cheese Cake 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     Cold Starters & 

Salad 

Hommus, Baba 

Mutable, Tabouli, 

Fattoush 

Coleslaw, Potato 

Salad 

Panache,  

 

Hot Mezzeh 

Fried Kebbeh, 

Fatayer 

 

Main Courses 

Lamb Biryani 

Served with Raitha 

Sauce 

Mexican Grilled 

Chicken 

Grilled Hamour w/ 

Sauce 

Assorted Mahashi 

Garden Vegetable 

 

Desserts 

Umm Ali 

Fresh exotic fruits 

Arabic Sweet 

 

Beverages 

Fresh juices 

Soft drinks 

Mineral water 

Assorted Bread 

Basket 

Service Staff 

 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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Ramadan Iftar Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of 

persons ) 

 Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

perso

ns 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1 Soup  

Lentil Soup  

 
Salad & 

Condiments  
Hummus, Fattoush, 

Yogurt Cucumber,  
 

Appetizer  
Fried Samosa  

 
Main Course  

Salona Bil Lahem, 

Biryani  Chicken 
Beef 
OR 

Arabic Mixed Grill 

(Shish Tawook, 

Lamb Kofta & 

Beef kebab),  

 
Rice  

Vermicelli Rice 

OR 

Kabsa Rice  

 
Sweet  

Kunafa 

Fruit  
Sliced Fruit 

Um Ali 
 

DrinksLaban-up, 

Mineral water 

 
Bread  

 

     Soup 

Cream of chicken 

soup 

 

Salad & Condiments  

Hummous/ Mutable/ 

labneh  
with zatar/ green and 

black olives/ mix 

arabic pickles 

 

Hot Mezza- Chicken 

samosa/ cheese 

samosa 

 

Main course- 

Chicken stuffed with 

rice/ Lamb Harris/ 

Lamb machbous/ 

Chicken mulukiya 

 

Rice 

Vermicelli rice 

Machbous rice 

 

Vegetable 

Sautéed vegetables 

 

Dessert 

 Um Ali  

baklawa/ Zainab 

finger/ Kunafa 

 

Drinks 

Jalab/  

Kamaradin/ Fresh 

juices/ water 

Arabic bread 

     

2 Service Charges      Service Charges      

3 Waiters Charge      Waiters Charge      
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Ramadan suhoor Buffet 

Sr# 

 Price for ( .. number of persons )  Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

persons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1 Arabic bread 

 

Foul Medammes with 

condiments  

Assorted Hot Lebanese 

Mezzeh  

(Cheese) Fatayer, Meat  

Fatayer and 

 

Vegetable Spring 

Rolls) 

 

Tabouleh with Fresh 

Mint 

 

Juices 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Arabic bread 

 

Mix cheese 

 

Labneh 

 

Foul Madammes 

 

Salad bar 

(cucumber/ 

tomato/ carrot/ 

lettuce) 

 

Black and green 

olives 

 

Boiled egg 

 

Cut water melon/  

 

kataif/ kunafa 

 

Orange juice/ fruit 

cocktail juice 

     

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 
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SNACKS  

Sr# 

 Price for ( .. number of persons )  Price for (. number of 

persons ) 

Menu 1 10 

persons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

Menu 2 10 

pers

ons 

11

-

20 

21

-

30 

31

-

40 

41 and 

above 

1  

 

 

 

 

 

 
 

 

           

2 Service Charges 

 

     Service Charges 

 

     

3 Waiters Charge 

 

     Waiters Charge 

 

     

 

 مقترح للوجبات الخفيفة مع التسعير كما هومبين أعاله .  - 

 

ي أي عرض 
 
ي جدول األسعار حيث أنه لن يتم النظر ف

 
ام بها ف ي يتوجب عىل م ود الخدمة اللتر 

وط النر الشر

م بها:   غت  ملتر 

ام بص                      يغة الج                      داول أع                      اله عن                      د التس                      عت   -  
ي  يتوج                      ب الل                      تر

 
وع                      دم التغي                      ت  ف

 الجدول. 

 الج                  داول يج                  ب أ  تك                  و  تفص                  يلية م                  ع ذك                  ر التك                  اليف ع                  ىل أس                  اس الوح                  دة -

 .  والجمالي

ي جدول األسعار.  -
 
يبة الم افة ف  يجب عدم ودارج قيمة الرص 

( ExcelSheetت                 وفت  نس                 خة م                 ن ج                 دول األس                 عار ع                 ىل ق                 رص م                 دمج بص                 يغة ) -

 . ي المظروف المالي
 
 عىل ا  يتم ارفاقه ف

 

ي سوف يقوم م ود الخدمة بدفعها لتنفيذ جميع الخدمات 
يجب أ   شتمل األسعار عىل جميع التكاليف النر

وط واألحكام، ال يتحمل   للشر
ً
ي هذا العقد ووفقا

 
أي تكاليف أخرى أو نفقات أو أية  الهيئةالمنصوص عليها ف

 من مزود الخدمة.           أمور يستل م طلبها
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